
 

 مجلّۀ مطالعات ایرانی

 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

 ر کرماندانشگاه شهید باهن

  1397 تابستانو  بهار، سومو  سی، شمارة هفدهمسال 
  

   خاك زرند دشت ۀدر منطقخواهی ر مراسم بارانتطو سیر

  1) نویسندة مسئول(نیا عمرانآسیه ذبیحدکتر                                                                                         

  2 فخرالسادات احمدي گوهري                                                                                                                                     

  چکیده

مرکز  يلومتریک 105کیلومتري از شهرستان زرند،  30 ۀدهستان دشت خاك در فاصل  
یکی از اهم مشکالت منطقۀ  .رقی آن قرار داردجهت جغرافیایی شمال ش و دراستان کرمان 

خواهی که خاستگاه مراسم باران. است یآب یبو  یسال خشکدهستان دشت خاك، کویري 
. طبیعی است يقوا در مقابلناتوانی انسان  ینوع انگریب است، و خشکباران آن مناطق کم

و مردم در تغییر  حاکم بودهدر اکثر مناطق ایران  یباران کمو  یسال خشک که نیابه  با توجه
 اجتماعی يها عرصهخواهی پا به ینی بارانیآ يها شینما اند،هشرایط موفقیت چندانی نداشت

خواهی مراسم باران .را در جامعه حاکم ساختاجتماعی  نوعی تسکین روحی و ،گذاشته
نسبت به مراسم مشابه و سیر تکاملی  توجه قابل يها تفاوتخاك با  دهستان دشت

اما در باطن است،  ظاهر متفاوتخواهی در تمام رسوم باران با ،و خاص خود فرد نحصربهم
مقالۀ حاضر تالش دارد تا . که همانا نزول باران است کند یمیک هدف و حقیقت را دنبال 

خواهی و تکاملی مراسم باران به سیر ي،ا کتابخانهتحلیلی و مبتنی بر ابزار  -به شکل توصیفی
  .بط با آن در منطقۀ دشت خاك زرند کرمان بپردازدنمادهاي مرت

  
  .نمایشی يها نییآ ،نماد تالو، ، دشت خاك،خواهیباران :هاي کلیديواژه
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1.مهمقد 
هاي  صورت ن بهخواهی در اکثر مناطق ایرامربوط به باران آیینی يها شینمابرگزاري 

 رانیکشور اقصا نقاط در ا یسال خشکوقوع بر  دال امراین  .گردد یم مختلف برگزار
شدن نیازهاي روحی و استحکام برآورده، خواهی بارانمهم مراسم  يها یژگیواز  .است

خاستگاه این مراسم مربوط به مناطقی است که باران اندك . پیوندهاي اجتماعی است
زمین  ازآنجاکه ؛دناهبود) هوابین( اصطالح بهو مردم همیشه چشم به آسمان داشته و  بارد یم
نمایشی  آیینمتوسل به  جهت دریافت نزوالت آسمانی است،منبع ارتزاق مردم  نیتر همم

 .استاساطیر و نمادهاي آب و باران  یادآوريکه نوعی  شوند یمدرخواست باران 
که انسان نخستین و حتی انسان پیشرفته امروز  ییها آیین ةاست که بخش عمد شده گفته«

 .)297: 1377بهار،(» خواهی استبرکت، کنند یماجرا 
  پژوهشپیشینۀ . 2 – 1

 خاك زرند دشت ۀدر منطق آن و نمادهاي مرتبط بهخواهی  بارانمراسم تاکنون دربارة 
، 1394در سال  :از اند عبارتزمینه  نیدر ا؛ اما برخی از آثار مرتبط نشده نوشتهاي مقاله

ي آیین ها عروسکبر  آناهیتا یبخش جانبررسی ردپاي «با عنوان  يا مقالهنیا، بهروزي
 که از عنوان مقاله پیداست، در اثر گونه همان. منتشر کردند فصلنامۀ تئاتر در» خواهی باران

در سال . استهباران پرداخته شد يها عروسکنمایشی  يها جنبهبه بررسی و تحلیل  مذکور
منتشر در ماهنامۀ کلک » دعاي باران در کازرون«با عنوان  يا مقاله، حاتمی، در 1371

، 1391در سال  .شود یمشهر کازرون را شامل خواهی  بارانکردند که مقاله فقط مراسم 
در خواهی  بارانو  یاژدها کشمطالعۀ تطبیقی «را با عنوان  يا مقالهغالمرضا خلعتبري، 

  . چاپ کردند در مجلۀ مطالعات ایرانی» ادبیات کهن ایران و هند
و باورهاي مربوط  ها نییآآب، را تحت عنوان ، مصطفی خلعتبري، کتابی 1387در سال 
در سال  .ا منتشر شدیمسصداو مرکز تحقیقات توسط نوشتند که عامه فرهنگبه آن در 

در  ،»خاتونچمچهخواهی  باراننگاهی به مراسم «را با عنوان  يا مقاله، عاشورپور، 1387
کوسه، گشنیز و « ، میرشکرایی، مقالۀ1381در سال  .چاپ کردند فصلنامۀ تخصصی تئاتر

همایش تدوین ساختند که توسط  نامه ژهیو را براي» باران، سروش پیرمغان يها عروسک
 يها نییآ يها پاره ییرمزگشا«، نعمت طاوسی، در مقالۀ 1391در سال  .نشر ثریا چاپ شد

که در مجلۀ مطالعات ایرانی کرمان چاپ شد، به بررسی و تحلیل کلی  »ایرانخواهی  باران
را نوشتند  بوکه باران ، هاشمی، کتاب1385در سال  .پرداختندخواهی  بارانا در آیین نماده

، یداهللا آقا عباسی، در کتاب 1389در سال . پژوهشگاه میراث فرهنگی منتشر شد ۀلیوس بهکه 
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این  يها نییآبرخی از » خواهینمایش ایرانی و باران« در فصل ،دانشنامۀ نمایش ایرانی
  .ندمراسم را برشمرد

1-3 .ت پژوهشضرورت و اهمی  
 آیینی يها شینماخشک ایران، بخش بزرگی از بودن فالت نیمبارانبا توجه به کم

نکتۀ  .افزوده است مرزوبومبر غناي فرهنگی این  مربوط به آب و باران بوده که این مراسم
که  هاستآنبرجسته در برگزاري  يها تفاوتوجود  آیینی،این مراسم  در مورد توجه قابل

این پژوهش را باید در دو  .کشور استدر  ها فرهنگ خردهع بیانگر تنو اهمیت و ضرورت
  :امر زیر دانست

 يها تفاوتدر دهستان دشت خاك و خواهی  باران آیینیبررسی سیر تکاملی مراسم - 
 .مشترکات فراوان با سایر مناطق استان کرمان باوجودآن  فرد منحصربه

این مراسم  نقرارگرفتبه  با توجه. (نسل جدید این فرهنگ اصیل بهمعرفی و شناساندن - 
  .)در بوتۀ فراموشی

  
  بحث و بررسی. 2
  خاك در دهستان دشت خواهی بارانمراسم . 1- 2

اهالی ده افرادي را  و نباریدن باران به مدت طوالنی، یسال خشکهنگام بروز  درگذشته
 »ي زرند کرمان این مترسک تالو نام دارددر روستاها«. کردند یمگردانی انتخاب جهت تالو

بر آن  و شده ساختهتالو درواقع همان مترسکی است که با چوب  .)86: 1387خلعتبري،(
 ،پسر هستند افراد منتخب با استفاده از چند کودك و نوجوان که معموالً. اند پوشاندهلباس 

 و با کنند یمهدیه  طلب ،روستا مراجعه کرده يها خانهبه  و گروهی یک دسته صورت به
حضور خود را اعالم  – میپرداز یمو آوازها به آن  ها نغمهکه در بحث  -خواندن اشعاري 

  .ندینما یم
که صداي آن نوعی  استباالي سر مترسک  يا زنگولهاین مراسم وجود  يها یژگیاز و 

در  ،باشند یمکه گندم و آرد  ها هیهد يآور جمعبعد از . استگردان اعالم حضور دسته تالو
که در اصطالح محلی  گردند یمپخت  گردي کوچک صورت به ها نانیکی از اهالی ۀ خان

 يها نانبیشتر نسبت به  یضخامت باکوچک  يها قرص صورت بهنان کلو . نام دارد» ولُکُ«
 .کوچک نان است يها قرصاز  یکیدرمهره  ۀتعبی توجه قابله تنک. شود یم پخت گرید

میل  شده پختهاز نان  ،یک روز خاص در مسجد ده جمع شدهسپس تمام اهالی در 
 ؛شود یممهره در نان چه کسی پیدا  نندیتا ببهمه منتظرند  ها نانمصرف  نیدر ح .ندینما یم
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بوده و مانع باریدن باران  کار گنهکسی که عنوان  به شخص را آنمهره پیدا شد  که یوقت
 به بال ،بینش جادو چهارچوبدر «ت کنند تسمه مجازا تا با ،است به وسط معرکه آورده

به جبران خسرانی که وارد  بایستی که ایشان شود یمیا افرادي نازل  دسبب کردار فر
را  آنهاو  کنند یمهم شخص یا اشخاص را متّ ،در جوامع بدوي با نزول بال. دنبرآی اند کرده

این زمان شخص متهم  در) 159: 1371جاهوا، (» .دهند یمدر برابر شواهد و مدارك قرار 
چند  از که بعد کند یمکه چند روزي به وي فرصت دهند و ضمانت  کند یمدرخواست 

  . ردیپذ یمپایان  بدین ترتیب مراسم موقتاً .روز باران خواهد بارید
شخص متهم  ،پا گردیدههمان معرکه بر نبارد،اگر باران مقرر بعد از پایان مهلت ِ

 در کتاب .باران ببارد ،با این مکافات عمل دایش تا دگرد یمظاهري مجازات  صورت به
و ضرب تازیانه  با توبهبرخی گناهان « .شود یممقدس زرتشتیان گناه به اقسام مختلفی تقسیم 

ولی برخی گناهان دیگر  ؛شوند یمد و بخشیده ننام دار »آگرُفت«که  رود یماز بین  ها آناثر 
و  ها آیین ۀدر کلی .)320: 1376بهار،(» شود یمنمحو  هانآبا تازیانه اثر  ،سنگین بوده

گناه خود مجازات  تناسب بهنهی شده است و مجرم باید  کارهاي زشت و ناپسند ،ها فرهنگ
 شده اشاره کار گنهوجود شخص  ۀواسط بهدر روایات اسالمی نیز به عدم نزول باران  .شود
  .است

چند مرتبه تقاضاي باران ) ع(حضرت موسی  شد و یسال دچار خشک لیاسرائ یاست که بن شده تیروا 
 کنم یهمراهان تو را مستجاب نم و خداوند متعال وحی کرد که من دعاي تو .اما باران نبارید ؛کرد

 :عرض کرد) ع(موسی حضرت  .که بر کار خود اصرار دارد هست ینیچ میان شما سخن که یدرحال
اي موسی من شما را از  :خطاب شد ؟بیرون کنیمرا از میان خود  او کیست تا نیچ دگارا این سخنرپرو

 ؛بدون استثنا توبه کردند لیاسرائ یبن ۀهم رو نیازا !کنم ینیچ آنگاه خود سخن ،دارم یبازم ینیچ سخن
  )291: 1381 ،1/مجلسی( .باران و رحمت الهی نازل شد ،جهیدرنت
  خواهی در استان کرمان نگاهی به مراسم باران. 2-2
  بابک در شهر »اهللا بارونی« راسمم. 1 - 2-2  

از جوانان  يا عده ،داشت ریتأخبارش باران از زمان مناسبش  که یهنگامدر فصل زمستان 
در شـب  . شد یمکه طی سه شب انجام  کردندیم ونیبارعشایر اقدام به برگزاري مراسم اهللا 

ي هـا  آتشـی،  ياهـ «: گفتنـد  یمـ  صدا همو  رفتند یم ها خانهدر  باهماول چند نفر از جوانان 
 طرف به ،هم در آن بود سوخته مین زغالاز  ییها پارهمقداري خاکستر که  خانهبصاح» آتشی

اُوي،  يمـا «: زنند یمو صدا  رفتند یم ها خانهبعد همان گروه به در  شب .کرد یمایشان پرت 
ر د. نددیپاشـ  یمـ آب  يا کاسـه بر روي ایشـان   ها صاحبخانهکه ) اُو به معنی آب( »اُوي يما



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

119

تـا   گفتنـد  یمـ چند بار این شـعار را  » هاي آردي، هاي آردي« :گفتند یم صدا همشب سوم 
با صداي بلند  ،داد ینمو آرد  کرد یماگر کسی زفتی . داد یم آنهامقداري آرد به  خانهبصاح

   .داد یمو آرد  شد یممجبور  تا» کُتُمبه و کُتُمبه خونه رویت بِِِِِتُمبه«: گفتند یم
 يا مهـره و داخل ایـن خمیـر    کردند یمخمیري درست  ،آردها کردن جمعز جوانان پس ا

. کردند یمنزد حاضران تقسیم  ،شد یمپخته  سپس این نان را که داخل اجاق ،دادند یمقرار 
تـا ببیننـد مهـره در تکـه نـان چـه کسـی         شـد  یمـ بررسـی   دقـت  بـه  سهم هر یک از حضـار 

یک هفته  چند روز مثالً :گفتدیم فردبه آن  شد یماین مرحله کار جدي  از .است قرارگرفته
آن فـرد را کتـک    دیـ بار ینمـ اگـر در ایـن مـدت بـاران      ،فرصت داري دعا کنی باران ببارد

کـه مـثالً سـه     کـرد  یممحل یا هر فرد محترم دیگري ضمانت  دیسف شیر که نیاتا  زدند یم
و  کردنـد  یمـ دعا  باهم اصد هماصوالً  ها شبدر این . بارد یمباران  روز دیگر مهلت بدهید،

زیرخاکن، از تشنگی ) ها سبزه(=  ها نرمه. بارون بی پایون بده ،اهللا، خدا بارون بده«: گفتند یم
  .)44: 1393، يساالر( »هالکن

  در کوهستان پاریزکرمان خواهی باران .2 - 2 -  2
ا آرایش سالی چند تن از دختران زیباي روستا ر هنگام خشک  به ،کرمان زیدر کوهستان پار

صورت گروهی بر سر مزاري قدیمی به  ها نیز بهآندهند؛  می شانکنند و سبویی پرآب به دست می
. ریزند روند و آب سبوها را بر خاك آن مزار می که در باالي کوه است، می» خاك سید«نام 

  ) 362: 1363باستانی پاریزي،( .کنند جمعه این کار را می يها شب ، دختران تا آمدن باران، هر هفته
  سیرجان آباد عزتخواهی در ایل قرابی و  باران .3 - 2-2

کنند تا باران بیاید؛ حتى به  پشتی را از درخت آویزان می در ایل قرایی سیرجان، الك
آباد  در عزت) 67: 1378، فرهادي(» .کنیم تا باران نبارد آزادت نمی«: گویند پشت می الك

: همان. ( کنند، با این نیت که باران بیاید زندانی میاي مسی  سیرجان، سوسکی را زیر کاسه
68 (   

  خواهی در بافت  باران .4 -2 -2
کردند که  انتخاب می» شاه بارون«عنوان  سالی، کشاورزان فردي را به در بافت به هنگام خشک

کردند که درکودکی در  معموالً کسی را انتخاب می. مسئول اجراي مراسمی با همین عنوان بود
گزید و  شاه بارون نیز وزیري را براي خود برمی. دربرده بود  افتاده و جان سالم به آب

یا مقوایی بلندي برسر  یپوست شاه بارون کاله. آمدند سایرکشاورزان سپاهیان او به شمار می
دنده  يها قاپ گوسفند و استخوان يها پوشید، حمایلی از استخوان گذاشت، پوستینی وارونه می می

طرف راست و استخوانی بزرگ و دراز به سمت  انداخت، غربالی به گاو و قوچ بر گردن میو شاخ 
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ها  گرفت؛ سپس صورت خود را با آرد سفید و گونه آویخت و شمشیري به دست می چپ خود می
گرفتند و  نشاندند و تخت را بر دوش می سپاهیان او را بر تخت روانی می. کرد را با دوده سیاه می

  . کردند گرداندند؛ گروهی نیز با ساز و دهل آنها را همراهی می ها می در کوچههنگام  شب
بارون / اهللا خدا بارون بده: خواند می خواهی شاه بارون در طول راه، اشعاري با مضمون باران

جو به خردارون بده؛ مردم پس از هر مصرع، برگردان آن را که / گندم به اربابون بده/پایون بده بی
بارون و سپاهیانش   نام داشت، زیرا شاه» آبگیران«شب اول . کردند رع اول بود، تکرار میهمان مص

ها این کار را داراي شگون و نآ. پاشیدند آنها آب می رويرسیدند، اهل خانه  اي که می به هر خانه
در هر  باروننام داشت، مردم به سپاهیان شاه» گیران هیمه«شب دوم . دانستند نشانۀ بارش باران می

در این شب، اهل هر خانه . شد نامیده می» رانیآردگ«شب سوم . دادند خانه یک یا دوشاخه هیزم می
  . دادند ها مقداري آرد یا گندم، پول یا خوراکی می به آن

اي  پختند و مهره می) نوعی نان(آمد، از هدایاي مردم کماچ  مینشب باران  سهاگر در مدت این 
افتاد، او را  مهره در نان هرکس می. کردند اچ را میان جمعیت تقسیم میگذاشتند و کم در آن می

زدند، تا  سختی کتک می بستند و به درختی می ب نباریدن باران، بهمسب ور عنوان گناهکا به
اگر تا روز موعود . زودي باران بیاید داد که به شد و قول می آمد و ضامنش می سفیدي می ریش

 باستانی( .زدند بستند و کتک می فرد گناهکار یا ضامنش را به درخت می آمد، دوباره باران نمی
  ) 309: 1363پاریزي، 

دیگر  خواهی مراسم باران خاك با دهستان دشت خواهی تفاوت مراسم باران. 2-3
  مناطق استان کرمان

خاك  در مناطقی که شبیه به دهستان دشت خواهی باران آیینیدر برگزاري نمایش 
چند تفاوت عمده وجود دارد که آن را در ) راورِکرمان و روستاهاي آن(، رددگ یمبرگزار 

گردان با مراجعه به مترسک ۀدر مناطق دیگر دست. استکرده فرد منحصربهسطح استان 
پول را  آنها.  کنند یمپول هم طلب  ، عالوه بر آرد و گندم ،در هنگام غروب ها خانهدرب 

را  شده پختهنان . کنند یماز آرد و گندم نان تهیه ، سیم کردهبین خود تق الزحمه حق عنوان به
قسمت  ،سکه .کنند یمتقسیم  »تالو گردان«دستۀ بین  ،شده هیتعب يا سکهکه در آن از قبل 

یکی از هنگام در این . کنند یممجازات  ،معرکه آوردهمیان را به  او، هرکس شد
معتقد بودند ظرف چند روز آینده باران  آنها با این عمل ...شود یمضامن وي  دانیسف شیر

  : به شرح زیر است اساسی يها تفاوتبرخی از این  .خواهد بارید
 . استصورت آرد و گندم  بهفقط  در دهستان دشت خاك طلب هدیه  - 
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به  ،قرار دارد که در مراسم مشابه يا زنگولهدر این دهستان باالي سر تالو یا مترسک  - 
 .دشو یمدست مترسک آویخته 

در صورت نباریدن  ،زنند یدر این دهستان شخص متهم را با پیدا شدن مهره کتک نم - 
 .ردیگ یمجازات صورت م ،باران بعد از اتمام مهلت

، ولی در مراسم مشابه شود یمکوچک به مقدار نیاز پخت  يها ناندهستان  نیدر ا - 
 .گردد یمیک نان بزرگ پخت شده که بین اعضاي تالو تقسیم 

در مراسم مشابه هنگام غروب حرکت ۀ تالوگردان در هنگام ظهراست؛ ت دستحرک - 
 .کنند یم

 .شدن علم با توجه به گذر زمان و حذف تالواضافه- 
 شدن طبل و حذف زنگوله باالي سر تالوضافها- 
 .تالو گردانی ۀمذهبی همراه با نغم دعاهاياستفاده از - 

، آدمکی قبا کیبا دو چوب و : است صورت نیبد »تالوگردانی«آباد زرند اجراي  در نعیم
به آن آویزان ) زنگولۀ بزرگ(» دراك« 5گذارند و  کنند، کالهی بر سرش می درست می

ها را به صدا  دهد، زنگوله که تکان می گیرد و درحالی یک نفر آن را به دست می. کنند می
 گردانآدمکگروه  رود؛ ها می خواند و به در خانه می خواهی بارانآورد، شعرهاي  درمی

؛ گویند بازي می لوك ،در شهرستان بافتو  ر ودر را. دپزن کنند و کماچ می آرد جمع می
در این منطقه، شب . شود کند، لوك نامیده می بارون را ایفا میزیرا شخصی که نقش شاه

ها به لوك و جمعیت همراهش سوزن  معروف است و صاحبان خانه» گیران سوزان«دوم به 
پس از تقسیم کماچ، فرد . پزند کماچ را در حسینیۀ محل می و دهند می یقفل اقسنجیا 

گناهکار یعنی کسی که مهره نصیبش شده، به درخت توت یا گردویی که وسط حسینیه 
ضامن او شود و قول دهد که  یتاکسخورد  قدر کتک می شود و با تازیانه آن است بسته می

  .باردروز دیگر باران ب 10تا یک هفته الى 
، اهل آبادي  در این فاصله. روند اگر در این مدت باران نبارید، مردم مجدداً سراغ او می 

کنی، به  اگر به ما رحم نمی! خدایا: گویند کنند و می در موقع نماز براي بارش باران دعا می
   .گناه رحم کن که دوباره کتک نخورد این طفل بی

اهالی روي یک کدوي قلیانی . گویند می» منتالو تالِ«در پسوجان سیرجان، به این مراسم 
کشند،  کامل صورت انسان را می يکه باالي آن شبیه کلۀ آدم است با دوده یا زغال، اجزا

بندند، قبا یا  گذارند، چوب دیگري را عمود بر چوب اول می آن را بر سر یک چوب می
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زن به در  و به همراه یک دایره آویزند پوشانند، دو زنگوله هم به آن می باالپوشی بر آن می
  . خوانند را می خواهی بارانروند و شعرهاي  ها می خانه

یادگار سیرجان، اگر قول فرد گناهکار مبنی بر بارش باران تحقق پیدا کند، او را در ده
رنگی   اي پوشانند و اسب را هم با پارچه کنند، لباس سبزرنگی به تنش می سوار اسبی می

مزدش را ، چون راست گفته«: گویند روند و می ها می به در خانه آنگاه دهند؛ زینت می
باران آمده،  که اکنونآمد و  معتقدند که قبالً به سبب شریربودن او باران نمی آنها. »بدهید

  . اوستنشانۀ پاکی و درستکاري 
، مترسکی است که کامالً به )بخش مرکزي شهرستان کرمان(تالو در سرآسیاب شیش 

گذارند و کپنک تنش  است؛ مردم کاله نمدي بر سرش می شده شیآراک چوپان شکل ی
 سهبارون طی شود، مانند شاه در کرمان، بیشتر مراسمی که با عنوان تالو برگزار می. کنند می

  .یابد شب ادامه می
  خاك عناصر اصلی مراسم تالو گردانی دهستان دشت. 4 -2

چنین است که زنان و دختران براي طلب  یخواه بارانبسیار رایج  يها نییآیکی از 
ها آن را مانند  سازند و در مواردي، خود یا پسربچه باران، عروسکی را با ظاهري زنانه می

، نیازهایی را یخواهبارانروند و ضمن خواندن اشعار  ها می تالو بر دست گرفته، به در خانه
ها  ب روي عروسک، خواستۀ بچهاهل هر خانه نیز پس از پاشیدن آ. کنند از مردم طلب می

ها این نیازها را که موادي خوراکی مانند آرد، روغن، گندم و یا برنج  بچه. دهند را می
کنند باعث نباریدن باران  گیرند که فکر می است، یا براي تشخیص گناهکاري به کار می

 .کنند م میرا میان مستمندان تقسی آنهاشده است، یا با نیت اینکه باران زودتر بیاید، 
سیرجان، دختران عروسکی به نام گُل گشنیزو  ینیادر ایل ر) 99: 1380میرشکرایی، (

پسرها نیز عروسک را بر دست گرفته، به . دهند کنند و آن را به دست پسرها می درست می
دار  میش بره /از سیِ کوه خَبر اومد/ ابر اومد و ابر اومد: خوانند روند و می ها می در خانه

: گویند ها می هلّله میشو؛ در اینجا همۀ بچه/ اشتر با قطار اومد /دار اومد)بزغاله(بزِ کره / داوم
ریزد و سپس مقداري  خانه ابتدا روي گل گشنیزو آب می صاحب. »بع بع هلله میشو، بع بع«

اي در خمیر آن  پزند و مهره شده، کماچ می ها از آرد گردآوري بچه. دهد ها می آرد به بچه
در ایل بچاقچی  .)68: 1378، فرهادي(کوسه است  يها رسمبقیۀ مراسم مانند . گذارند می

   .)70: همان(  گویند می» شابارون«یا » گشنیزو«سیرجان، به این عروسک 
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 در دهستان دشت خاك مترسک یا تالو - 4-1 –2
از  ها شینمادر اکثر این   .ریشه در اساطیر ایرانی دارد خواهی باران آیینی يها شینما

که  نامند یممترسک  ،سازند یمرا که  آنچهدر برخی از مناطق « . شود یممترسک استفاده 
در   .)184: 1381میرنیا ،(  »پوشاندند یمو بر آن لباس  داشتند یبرمگاه آن را از سر کشتزار 

 تواند یمپیوستگی میان عروسک و ایزد بانویی باشد که  دبای گمان یب، خواهی بارانِ آیین
 خواهی بارانرسم  را دربسیاري عروسک  از همین رو ؛سازي داشته باشدنقشی در باران

  .)53: 1387عاشورپور،( که ایزد آب و باروري است دانند یمایران نماد آناهیتا 
یکی  ،است عروسک نماد اوست شده گفتهکه ) Ardvisura Anahita( تااهیسورآنیدورا 
فزاینده و آناهیتا به معناي ، توانا به معنی سورصفت ویدورا ةواژ . ایزد آب است يها ناماز 

هیتا در آنا . آالیش استبی به معناي آب پاك و هم يروو پاك است که به  بیع یب
نام ایزد آب است که در کتاب اوستا هم، که رود یمناهید به کار  صورت بهفارسی 

  .)430: 1377د سعید، برومن( وصف شده است اندام خوشزیبا و  يا زهیدوش صورت به
روزي وباران و فرشتۀ رزق نگهبان زدیا«او . است یا تشتر به نام تیشتر ،ایزد دیگر باران 

و کشتزاران  شود یمبرخوردار  موقع به يها باراناست که از وجود او زمین پاك و از 
صورت . باران است ةستار] عطارد[ تیشتر«. )261: 1386یاحقی، (» گردند یمسیراب 

   .)475: 1377بهار، ( »ندیگو یمفارسی به آن تیر  و دروستایی آن تیشتریه ا
که خداي باران است  رآناهیتا و تیشتر باید باهم همکاري داشته باشند و تنها تیشت ،براي باریدن باران
 .گردد یدرواقع نوعی ازدواج بین این دو ایزد  موجب سرسبزي و ریزش باران م .شود یموجب نزول باران م

که فرشته باران جهت باریدن  دهد ینشان م دوکاوباران است و این کن ۀتیشتر فرشت ، در اساطیرسویی، از 
به مبارزه برخیزد و در این مبارزه فرشته باد نیز با اوست این  »اپوش« یسال سخت با دیو خشک يباید درنبرد

سبزي گیرند و بوي خوش  ها بوم ،دگیاهان دل خاك را بشکافن، روان گردد جوي آب،« که  خواهند یدو م
   )557: 1377بهار، ( .ردیسال را فراگ این سرزمین کهن ها و گیاهان، گل

 دیو آذرخش تول خورند یگرزها به هم م یسال باران و دیو خشک ۀسخت بین فرشت ةمبارز نیدر ا
و ابرها را پراکنده  آورند یفرشته باد را از پاي درم، پیروز شده) دیو خشکی( و سرانجام سپاه اپوش گردد یم
 ریناپذ انیاین نبرد پا«است  کمان نیکه همان رنگ زنند یو به میمنت این پیروزي در آسمان طاقی م سازند یم

 ) 557: 1377بهار، ( .دارند یو ابرها را از باریدن بازم آورند یهمواره دیوان  باد را از پاي درم؛ است

  باالي سرتالوۀ زنگول .1-1 -4-  2
نماد آگاهی دادن به  و طبلزنگوله دشت خاك، تحقیقات میدانی در دهستان  ساسبر ا

گفتن اذان ،بخشیشکل دیگر این آگاهی و اهالی روستا جهت انجام مراسم خاص بوده
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دیگر استفاده از زنگوله و طبل  یا  در تفسیري .استهنگام وضع حمل زن حامله  موقع یب
   .استبخشی شته و نشانۀ مژدهان داقدمتی طوالنی در فرهنگ ایرانی، کوس

  تالو نغمه و آواز. 2 -1 -4-  2
داراي  ،شود یمخوانده  خواهی باران آیینیکه در حین اجراي نمایش  ییها نغمهآوازها و 

همچنین  ؛شود یممضامین تشنگی زمین، گیاهان و مردم است و نماد نوعی نیایش محسوب 
 از چنگالقراراست باران را که  شوند یمخطاب به عروسک نیز خوانده  ها نغمهاین 

نوعی تحریک و تهییج  درواقع. برزمین جاري سازد ،نجات داده) یسال خشکدیو (اپوش
تماس لباران است تا باران برزمین باریده شود و نوعی نیایش همراه با خواهش و اۀ فرشت

  .است یسال خشکجهت دفع و رفع 
  تالو من تالوتالو
  )وقت گل شفتالو(، یا بارون بباره )انشاءاهللا(شاال

  تالوي ما عمل داره
  داره )دوقلو( بزو سیاه جمل

خداي (خطاب به تالو  ،شود یماین ترانه که در مراسم دهستان دشت خاك خوانده 
سوم شاهد نوعی اطمینان قلبی هستیم که گروه تالو به خود و  در مصراع دوم و. است) باران

در  .کند یمحتماً خواهد بارید و تالو به وعدة خود عمل که باران  کنند یمدیگران تلقین 
که نشانه باروري، زندگی و  در نزد مردم روستا )زب( شود یممصراع آخر نوعی نماد دیده 

در نزد مردم . زها و گوسفندان استب) لمج(یدنزایدوقلو هم آننشانه فراوانی است که 
آن دشت  تبع به ببارد کهباران فراوان خواهد بود که در آن  بابرکتروستا سالی خوب و 

  . یدیزا دوقلو خواهندسرسبز، شیر گوسفندان و بزها زیاد و گوسفندان و بزهاي حامله،  
  خاك درمراسم تالوگردانی دهستان دشت ياساطیري بررسی نمادها. 5-  2

باهم  و اند برافراشتهدر اساطیر همیشه در برابر نمادهاي خجسته و نیک نمادهاي پلید قد 
مانند  اند یکی یدوگانگدرواقع این نمادهاي متضاد در عین  . در جنگ و تضاد هستند

برخی از  . سازد یمشدن در عین تضاد و ناهمگونی جهان را  یکی نیاکه  ،هیدورو يا سکه
  :خواهیدشتخاك به شرح زیراست نمادهاي باران

 هدیه. 1- 2-5
در این  ازآنجاکه. به درگاه خدایان استسان اساطیري واقع نماد هدیۀ انگرفتن هدیه در

این خود نماد برکت  و آرزوي فراوانی  . استمحدود به گندم و آرد  ها هیهددهستان 
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نماد برکت هم  ،خوراك براي انسان نیست گندم و فرآوردهاي مرتبط با گندم، تنها« .است
  .)359: 1387ماسه، ( »هست

  علم. 2- 2-5
چوب خشک یا صنوبر از  ها علمنخستین «. گرفتند یمبهره  از علَمخواهی  باراندر مراسم 

 ؛خود خداست صورت بهگاه  جایگاه خداوند و عنوان بهدر برخی اساطیر درخت بلند بوده 
ون بریدن درخت به معناي نابودي آن نیست  چ ،حیات جاودان است همچنین نماد کیهان و

تالو و  يجا بهدرواقع حضور علم  .)48: 1387ستاري، ( »دیرو یماز جاي قطع آن جوانه  و
علم  گرید عبارت به ؛است از دیدگاه مذهبی مردم و معنوي بلوغ فکري ةدهند نشان ،مترسک

  .رت مطلق استدق عنوان بهحضور خداوند  ةدهند نشان
2-6 .سیر تحودر دشت خاك زرند خواهی مراسم باران رل و تطو  

فکري مواجه  ۀبا سه مرحل تاکنونگذشته  فرهنگی انسان از يها ارزشافکار و  یدر بررس
: از این سه مرحله قرارمی گیرد یکیدرکه انسان با توجه به موقعیت زمانی خویش  میشو یم

روندي که از اسطوره آغاز «. است مرحله نیتر ندهیپادیر  و نیتر یمیقداساطیري ة دور
اساطیر را ة دور .)8: 1376کزازي ،( »رسد یمگرفته است با گذشتن از فلسفه به دانش 

مرحلۀ دوم  .باشد یمکه سیر آن از برون به درون  ،بشر نامید ییدرونگرا ةدور توان یم
درواقع پیوند زنندة اعتقادات بدوي به اعتقادات پیشرفته کنونی است و حرکت ) فلسفه(

عصر پیشرفت )دانش (مرحلۀ سوم  .دهد یمتدریجی بینش انسان از درون به برون را نشان 
 ها دهیپدبه شناخت  گرا برونو دانش و رنگ باختن اساطیر است که انسان با بینشی علم 

را که در پیرامون  آنچهانسان اساطیري هر  .پردازد یمعلم و دانش به پژوهش  و با رود یم
و سعی  و آسمانی ساخته يمینو یانیآنها خدادرونی و ذهنی از  صورت بهخود دیده است 

   .چیره گردد ها آن پی ببرد و بر ها دهیپداین  يسو آنجادویی به تا با اوراد  ،کرده است
  خواهیسیر تکاملی مراسم باران. 2-7

  :است یبررس قابلاز سه زاویه خواهی  بارانسیر تکاملی مراسم 
  انجام مراسم . 1- 2-7

ي طبیعت را ها دهیپدرسیده، انسان اساطیري ارثعقاید بدوي به ریتأثتحت انجام مراسم 
او خود را با طبیعت و طبیعت را در خود . استپنداشته یمروح و قدرت ویژه ي دارا

سعی داشته مشکالت  ،است و به علت کمبود امکانات و عدم پیشرفت علم و دانشدهید یم
حل است ساخته یمدر ذهن  آنهاشدن به طبیعت و خدایانی که از لو موانع خود را با متوس ،

و سعی داشته با مراسم   ستهینگر یم روح يذعناصر  عنوان به ها دهیپدبه این  جهیدرنتکند؛ 
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مشکالت خویش  در حلقدمی  ،نگاه داشته یازخودراضرا  آنهاقربانی و هدایا  دعا،ع متنو
  . بردارد

سطح دانش و فناوري قرار دارد در مواجهه با نیروهاي  نیتر نییپاطبیعی است انسان بدوي که در  کامالً
 کوشد یمۀ هدایا و قربانی باعرض؛  بنابراین ندیب ینمآنان  داشتن نگاهجز تالش براي راضی  يا چاره ،طبیعت

   )28: 1389پیاده کوهسار،( .ي خویش را نیز از آنان طلب کندها خواستهتا 
خواندن ترانه خطاب به او، دریافت هدایا و  خداي باران، عنوان بهوجود مترسک 

ه در مراسم رسیدارثبه ۀلیعقاید بدوي و او ریتأث ةهندد نشانهمه  ،از اودرخواست باران 
  .دشت خاك است تالوگردانی دهستان

 دورة بینابین. 2 -7-  2
 گرید عبارت به ؛دید توان یمدر این دوره نوعی عقالنیت در امتزاج اساطیر و مذهب 

 علم و دانش، این دوره خصوصاًافزایش سطح عقالنیت مردم و پیشرفت امکانات زندگی 
لیه پلی است که اعتقادات او ۀمنزل بهاین دوره  .استآورده به وجودرا با شرایط خاص خود 

گردانی دهستان با توجه به سیر تکاملی مراسم تالو .زند یمبه اعتقادات الهی پیوند  را
  .خصوصیات این دوره به شرح زیر است

 نماد جهتنوعی که ( شد یمبه دست عروسک بسته  قبالًکه  زنگولۀ تالو. 2-1- 2-7
آگاهی بخشی به مردم در مورد انجام مراسم و مژده جهت درخواست باران از تالو 

تغییر موضع نوعی  نیا .شود یمدر این دوره به باالي سر تالو منتقل  ،)شود یممحسوب 
خداي باران  اند شدهمتوجه  کم کمبه این صورت که مردم . گذارد یمعقالنیت را به نمایش 

ذهن مردم  ،ضمن درخواست باران از تالو گرید عبارت به؛ کردن باران نیستيقادر به جار
نه که مافوق قدرت خداي نوعی قدرت جاودا ؛است دهیواالتر گرده قدرتی برتر و متوج

 .دید توان یممردم  و افکاردر عقاید  یدوگانگدوره نوعی  نیدر ا. باران است
تالو تالو من « صورت به »وقت گل شفتالو /تالو  تالو تالو من«ترانۀ  .ترانۀ تالو.2 -2- 2-7
رسوخ مذهب  ةدهند نشان) ایشااهللا(این لفظ. تغییر پیدا کرده است» ایشااهللا بباره بارون/  تالو

 .متعالی به اندیشۀ مردم است
  دوران تکامل اعتقادي. 3 -7-  2

ا نسبت به ر ها آنآن بر زندگی مردم دید  ریتأثدر این دوره پیشرفت علم و دانش و 
عقالنیت در انسان  رشد«. سازد یممتوجه خداوند  ،عوض نموده یکل بهطبیعت و عناصر آن 

مراسم . )44: 1381جوانمرد،(» استل و ترقی مذهب در جوامع شدهموجب تحو
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. شود یمل گردیده  و صورت اولیۀ آن منسوخ متحو کامالًدوره  نیدر اگردانی دهستان تالو
  :ت به شرح زیراستدر این دوره تغییرا

2-7 - 3-1.در این دوره مترسک حذف و علم جاي  .ملَحذف مترسک وجایگزینی ع
 ها خانهبه درب  سپس ،برده و صحرااول به دشت  ي مرحلهعلم را در  .شود یمگزین آن 

پول و  ،الوه بر آرد و گندم از مردم گوشتع ،روال قبل برخالفدر این مراسم . برند یم
هدایا صرف پختن آش و حلیم نذري در مساجد و  ۀهمو  گردد یمافت سایر نذورات دری

عصر پیشرفت به طبیعت و عناصر  حذف مترسک بیانگر عدم توجه انسانِ .گردد یمتکایا 
خدایان و توجه به مذهب و خداي یگانه است که این تغییر دیدگاه نشانۀ بلوغ  عنوان بهآن  

 .فکري و مذهبی مردم است
به  را بخشیهمان نقش آگاهیاین عمل  .ی طبلنیگزیو جازنگوله حذف . 2 -3 - 2-7

 آیینیکه در سایر مراسم  طبل نمود مذهبی زنگوله است گرید عبارت به ؛کند یمبازي  ،مردم
 .ردیگ یمقرار  مورداستفادههمچون تعزیه  

ارتباط کالمی که در  .حذف ترانه تالو و جایگزینی اذکاري چون صلوات .3- 3 - 2-7
اما در این مراسم ارتباط ، شد یممراجعه به درب منزل مردم به خواندن ترانه تالو  هنگام

 .کند یمگفتگو نمود پیدا  صورت به، داکردهیپکالمی گسترش 
در این دوره مراسم پخت نان، گذاشتن مهره در  .ی و نماز بارانگردان علم .4 - 3 - 2-7

ی و نماز باران گردان علم، شده منسوخ کامالًو تنبیه او  کار گنه، تشخیص شخص ها نانمیان 
زیرا در ؛ شود یمنوعی کرامت انسانی برجسته  یگردان علمدر مراسم  .گردد یمگزین جای

 ،استنمایشی داشته ۀجنبو تنبیه او  کار گنهمراسم تالو و پخت نان اگرچه شناسایی شخص 
که در  کرد یمایجاد  ر افکار عمومی نسبت به شخص منتخباما نوعی نگرش منفی د

مساوي  صورت بهرفته و در صورت نباریدن باران همه  نیاز باین نگرش  یگردان علممراسم 
  . کنند یمدر نماز باران از گناهان خود توبه نموده و به درگاه خداوند التماس 

در این مذهب و اسالم به شکلی جدید  ریتأثگردانی تحت تالو ةبه شیو خواهی بارانرسم 
منسوخ  یکل بهکه رسم پختن نان و مهره  صورتاینبه ،استداکردهیپدهستان ظهور 

 ،ها مراجعه کرده خانهعلم و طبل به درب  ۀلیوس به یسال خشک باوجودافراد . گردیده است
با پختن حلیم  یا  تیدرنها ،نموده يآور جمع استرد آ،گندم و نذورات را که شامل پول

   .ردیپذ یماسم پایان آش و تقسیم بین اهالی و نیازمندان مر
دهستان به  یروحان بامردم همراه  ،شده انجامبه نذورات  با توجهنباریدن باران  در صورت

مراسم  صورت بهکشور  که خواندن نماز باران در خوانند یمنماز باران  ،خارج از ده رفته
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ز باران دعا یا نما مورددر  الزم به ذکر است روایات بسیاري .استساري و جاري  ،مذهبی
 صورت بهو گاه  نمازخواندن صورت بهاست که گاه  واردشدهتوسط حضرت رسول اکرم 

   .دعا بوده است
 .شکایت کردند ،آمده ربه نزد پیامب .ابن هشام آورده است که مردم مدینه با قحطی مواجه شدند  

شده است که  نقل يدیگر يجا در. چیزي نگذشت که باران باریدن گرفت .حضرت با دعا طلب باران کرد
ایستاد و عباي خود را برگرداند و دو رکعت نماز  ،قبله کرد روبه ،پیامبر براي طلب باران به مصلی رفت

  ) 15: 1387اسماعیل بخاري، (. بجاي آورد
  گردانی دهستان دشت خاكتأثیر اسالم بر مراسم تالو. 2-8
تازه پیدا کرد و مردم به این  وسوییباورهاي ایرانیان نیز سمت ،با ورود دین  مبین اسالم 

عنوان یکی  بهباران نیز   .حقیقت پی بردند که تمام هستی در ید قدرت خداوند یگانه است
آن  يسو کیعاملی است که  :است ذکرشدهن با تعاریف زیر آدر قر ،از مظاهر طبیعت

عمت که از جانب د نیازدو سوي دیگر آن ا شود یمشکر است که از سوي عبد اظهار 
 )152/بقره( ».ونِرُکفُالتَلی وا ورُاشکُ م وروکُذکُونی اَرُاذکُفَ«: ردیپذ یمداوند انجام خ

و ینَزِّلُ «: شمارد یبرمثار و برکات باران را انفال آ ة خداوند در سورحضرت   نیچن هم
رَکُم بِه وطَهیل ماء ماءنَ السلَیکُم منکُم رِجزَالشَّیطانِ و عع بذهی   تثَبی لی قُلُوبِکُم ویربِطَ عَل

االَقدام 11 /انفال( »بِه(. 
  .و زدایندگی يساز خاصیت پاك .الف

 بر منابعتسلط پلیدان  باعث کمبود آب، باراننبود  .زداییزدایی و شیطانخاصیت وسوسه.ب
شود یمت و تجاوز به حقوق دیگران آبی، گسسته شدن رشته مود.  

  .هاست در برقراري پیوند قلب ؤثرباران عامل م. ج
 از منابع يریگ بهرهو انسان را در  دهد یهمسویی با طبیعت افزایش م و نفس میزان اعتمادبه .د

براي  فهماند یموجود چنین تعاریفی ناب به انسان  .کند یمطبیعت و برداشتن موانع ترغیب 
پناه بردن به قدرت کاذب از این برکت الهی باید فقط به او متوسل شد و از  يمند بهره

   .خیالی پرهیز کرد
 

  گیرينتیجه. 3
است  و مردم در اکثر مناطق ایران حاکم بوده یباران کمو  یسال خشک که نیابه  با توجه

 يها عرصهپا به  خواهی باران آیینی يها شینما ،شرایط موفقیت چندانی نداشتند در تغییر
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که  را در جامعه حاکم ساختکام اجتماعی نوعی تسکین روحی و استح ،گذاشتهاجتماعی 
  :گردد یمنتایج زیر حاصل  خواهی بارانبا سیري در مراسم 

  .باران و خشک  بوده استمناطق کم آن، آیینیو نمایش  خواهی بارانخاستگاه رسوم  - 
اما در باطن یک هدف و حقیقت را دنبال  ظاهر متفاوتدر خواهی بارانتمام رسوم  - 
 .نا نزول باران استکه هما کنند یم
در ذهن خود خدایانی ساخته است  آنهااز  ،انسان اساطیري طبیعت را داراي روح پنداشته - 

 .شد یممتوسل خواهی  بارانهمچون   آیینیبه مراسم  آنهاکه جهت جلب رضایت 
از است، غناي فرهنگی این رسوم  ۀوجود نمادهاي اساطیري فراوان در این مراسم نشان - 
 ...فرشته باد و ،یسال خشکه باران، دیو فرشت لیقب
اساطیري به مرحلۀ دانش  ۀمرحلشدن رسوم اساطیري، حرکت انسان از علت منسوخ - 

 .است
بلوغ  ۀنشان از دیدگاه مذهبی،  آنهاتغییر و تحوالت اساسی در رسوم  یا منسوخ شدن  - 

 . استمعنوي مردم  رشد وفکري 
 .مردم داده است ارهاي ظهور اسالم سمت و سویی خاص به پند - 

نسبت به مراسم مشابه و  توجه قابل يها تفاوتخاك با دهستان دشتخواهی  بارانمراسم 
اهم تغییرات در مراسم تالو گردانی دهستان دشت . و خاص است فرد منحصربهسیر تکاملی 

به خدایی واحد ) اساطیر است يها یژگیوکه از ( ییچندخداتبدیل  :از اند عبارتخاك 
که وجود علم بیانگر خواهی  باران يا اسطوره در مراسمهور ِمن ِتاریخی ؛ ظ مکانوال

رجعت ؛ وجود ندارد» من تاریخی«شخصیت تاریخی علمدار کربالست که در اساطیر این 
  .که در اساطیر طی مراحل بدون توجه به درون است يخودسازبه درون و 

  
   نامهکتاب

  ها کتاب.الف 
  ن کریمآقر. 1   

  . دانشگاه شهید باهنر کرمان: کرمان. دانشنامۀ نمایش ایرانی). 1389.(آقاعباسی، یداهللا. 2
 کتابخانه: تهران. به اهتمام حبیب یغمایی. نامهگرشاسب). 1354.(اسدي توسی، علی بن احمد. 3

  .طهوري
: مجا تربت. ترجمۀ عبدالعلی نور احراري. صحیح بخاري). 1387.( اسماعیل بخاري، محمد. 4
  . احمد جام االسالم خیشنشر 



130  ...خواهی درر مراسم بارانتطو سیر/ 

  .نشر علم: تهران.خاتون هفت قلعه). 1363.( محمدابراهیمباستانی پاریزي، . 5
  .توس: تهران .نوروز جمشید). 1377.( جواد برومند سعید،. 6
 .نشر چشمه: تهران .راز و رمزهاي کویر ها، رهاسطو). 1377. (مهرداد بهار،. 7
  .البرز: تهران.براهنی یمحمدتقۀ ترجم .خرافات شناسیروان ).1371(.جاهوا،گوستاو. 9

و باورهاي مربوط به آن در  ها نییآآب، ). 1387.(خلعتبري لیماکی، مصطفی. 10
 .صداوسیماي جمهوري اسالمی مرکز تحقیقات: تهران. عامه فرهنگ

 .فرهنگ واژگان و اصطالحات عامیانه عشایر شهرستان شهربابک).1393. (ساالري، زهرا. 11
 .کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد انار نامه انیپا

 .سروش: تهران. اسطوره و رمز). 1387.( ستّاري، جالل. 12
. الدین کزاززيجالل: ویرایش و گزارش ).باستان ۀنام (شاهنامه )1385.(فردوسی، ابوالقاسم. 13
  .سمت: تهران
  .  تهران، نشر قطره. میدیانبه کوشش سعید ح. شاهنامه ).1373.( __________. 14
  .شناسیکرمان نشر مرکز: کرمان .هاي بازیافته موزه ). 1378.( فرهادي، مرتضى. 15
 .نشر مرکز: تهران .اسطوره حماسه، یا،ؤر). 1276.( نیالد میر جالل زازي،ک. 16
: تهران. مهدي روشنی ضمیرۀ ترجم.معتقدات و آداب ایرانی). 1387. ( هنري ماسه،. 17

  .شارات شفیعیانت
  .امیرکبیر: تهران .بحاراالنوار). 1381.(مجلسی، محمدباقر. 18
ــوي، . 19 ــد جــاللمول ــحیح رینولــد الــین    . مثنــوي معنــوي ). 1393. (محمــد نیال بــه تص

  .آفرینه: تهران. نیکلسن
  .گستر سخن: مشهد. فرهنگ مردم خراسان). 1381.( یعلدیس میرنیا،. 20  

. نمغاریپي باران، سروش ها عروسککوسه، گشنیز و .)1381.( میرشکرایی، محمد. 21
  . ثریا: تهران

ۀ گنجینۀ ملی نشر مؤسس: تهران .انسان و آب در ایران). 1380.( ___________. 22 
 .آب ایران

  . پژوهشگاه میراث فرهنگی: تهران.بوکه باران). 1385.( هاشمی، واریا. 23
  .فرهنگ معاصر: انتهر.فرهنگ اساطیر).1386.(یاحقی، محمدجعفر. 24
  ها مقاله. ب
 ؛12شمارة ، 6س  .کرمان .مطالعات ایرانی مجلّه. »یخواهباران«). 1386.(آقاعباسی، یداهللا. 25

  . 20-1صص  



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

131

ي آیین باران ها عروسکی آناهیتا بر بخش جانبررسی ردپاي «). 1394.( بهروزي نیا، زهره. 26
  . 25 -12، صص 61شماره .فصلنامۀ تئاتر. »خواهی

خواهی در منطقۀ کالپوش شهرستان  ي بارانها آیین«). 1389.(پیاده کوهسار، ابوالقاسم. 27 
  .53-31صص12سال هشتم، ش. یشناس انساننامۀ . »شاهرود

 - 197، صص 29شماره . ماهنامۀ کلک. »دعاي باران در کازرون«). 1371.(حاتمی، حسن. 38 
202 .  
کهن  خواهی در ادبیات ی و باراناژدهاکشطبیقی مطالعۀ ت«). 1391.(خلعتبري، غالمرضا. 39 

  .129 -113، صص 24سال ششم، شماره . مجلۀ مطالعات ایرانی.  »ایران و هند
فصلنامه علوم . »ي به نظریه مردم شناختی دینی تایلورانداز چشم«).1381.(جوانمرد،کمال. 40

  . 52 -28، صص 3شماره. دانشگاه آزاد آشتیان. اجتماعی
فصلنامۀ تخصصی  .»خاتونخواهی چمچه نگاهی به مراسم باران«). 1387.(، صادقوعاشورپ. 41 

  .48-31، صص 42ش . تئاتر
مجلۀ . »خواهی ایران ي بارانها نییآي ها پارهیی رمزگشا«). 1391.( نعمت طاوسی، مریم. 42 

  .285 -271بهار، صص . 21شمارة . سال یازدهم .مطالعات ایرانی




