گزارش فرهنگیاری

باد و انواع آن در فرهنگ مردم روستای چنگیزقلعه بیجار
ایرج قرهداغی

1

چكيده 
باد يکی از انرژی های مهم طبیعت است و در زبان کُردی و به گـويش گروسـی بـه آن ،وا 2گفتـه
میشود .باد انواعی دارد و هر يک از آنها نقش خاصی در زندگی مردم روستای چنگیزقلعه بهويژه
جامعه زارعان و دامداران دارد؛ اين نعمت بزرگ خدادادی در فصلهای مختل سـال بـه کمـک
مردم میآيد .در اين مقاله نگارنده با مشاهده مشارکتی و تحقیـق میـدانی ،باورهـا و اصـطالحات
پیرامون انواع باد را بررسی و عالوه بر تبیین نقش انواع باد در زندگی مادی چوپانها و کشاورزان،
مصاديق حضور باد در انواع ادب شفاهی (مثل ،چیستان ،شعر و قصه) مردم بیجار را بررسی کرده
است.
کلیدواژهها :انواع بادها ،باورهای پیرامون باد ،قصههايی در مورد باد ،کاربرد باد

 .1ایوج قوهداری متولد  1348از فوهن یاران پوتال
آدا

واحد فوهن

مودم و از هنومندان معو کار دیار بیجار گووس اسـ

و رسوم روستای چن یز قلعهبیجار را با روایف بأیار گودآوردهاند .ایشان عـالوه بـو پـژوه

بونامههای رادیویی فوهن

عامه هتچون هف

کـه

در زمینـه کارشناسـی بـا

کوچه هتکاری دارند.رایانامهiraj.gharadaghi@chmil.ir :
2. vaâ
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مقدمه 
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در عالم الق

باد اا

عناصو آ

و آت

از بزرگتوی نعت های الهی هأـتند

که در ااتیار ما قوار دارند.
باد میباشد .باد به دلیل حوک

هوا از منـاط پوفشـار

یکی از عناصو اصلی طبیع

به مناط کمفشار ایجاد می شـود .ااـتالف فشـار روی سـوع

بـاد تـکثیو مـیگـذارد.

درصورتیکه ااتالف کم باشد باد افیف اس
باد شدید اس  .ای نعت
چن یوقلعه اهتی

اما درصورتیکه ااـتالف زیـاد باشـد

ادادادی به دلیل قوار گوفت موقعیـ

و ارز

هغوافیـایی روسـتای

ااصی از گذشته تـا امـووز در بـی مـودم ایـ دیـار دارد.

چن یز قله یکی از روسـتای شهوسـتان بیجـار اسـ  .بیجـار یکـی از شـهوهای اسـتان
کودستان موکز شهوستان بیجار و از قدیتیتوی شهوهای ایوان اس  .بیجار در گذشـته
موکز والی

گـووس بـوده اسـ  .ایـ شـهو بـا  1942متـو ارتفـاع از سـرح دریـا از

موتفعتوی شهوهای ایوان به حأا

میآید شـهو بیجـار از لحـاظ ارتفـاع  772متـو از

تهوان و  421متو از سنندج بلندتو اس  .روستای چن یز قلعه یکی از روسـتاهای بیجـار
اس

که از طوف رو

و شو بی دو کوه چن یزقلعه و کوه پنجـهعلـی قـوار دارد کـه

یکی از بلندتوی کوههای استان کودستان اس  .به هتـی اـاطو بـه بیجـار بـام ایـوان
میگویند .به بیان دی و ای روستا یکی از نقاط بلند ایوان اس

ازای رو بـه دلیـل قـوار

هغوافیــایی ویــژه ایـ روســتا از نعتـ

بادهــای مختلفــی

گــوفت در موقعیـ

وز

بخصوی در فصـل بهـار و پـاییز بواـوردار اسـ ؛ ایـ روسـتا آ

و هـوایی کـامالً

کوهأتانی دارد؛ با تابأتانهایی انک و مربوع و زمأتانهایی سود و پوبوف که بوودت
هوا در ماههای آذر و دی بعضی اوقات به  31درهه زیو صفو هم میرسد.
انواعباد 

بادهایی که در فصلهای مختلف سال در چن یزقلعه میوزد عبارتند از:
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بادی که از ست

1

شتال به هنو میوزد «وامِـه یـه » بـاد مـه) نـام دارد .بـادی کـه از

رو میوزد به نام «وابزک
4

3

و بادی که از رو میوزد بـه آن

» باد بُزک ) معووف اس

«واسو » بادسو) میگویند .باد دی وی هم وهود دارد که از سـت
«وا اصفهان» باد اصفهان) نام دارد .وز

شـتال روبـی مـیوزد و

ایـ بـاد باعـث گودواـا شـدید و گـاهی هـم

شکأته شدن شاخ و بوگ دراتان میشود و اأاراتی هم به کشاورزان وارد میکند.

اما گودبادهایی که در فصلهای مختلف سال میوزد .به آنهـا «گـوده لـوی الن »1گفتـه

میشود .بادهای شدیدی هم که به صورت ناگهانی و در چند دقیقه وزیدن میگیـود بـه
آن «گوه وا »6گفته میشود .ای بار اگو در فصل بوداش

محصول کشاورزان بوزد باعث

متالشی شدن اوم گندم و دستههای گیاهان چیده شده در کنار مزارع میشود.
کاربردهايانواعباد 

وامه یه باد مه) ای باد هتیشه مالیم اس

و معتوالً در اوایل صبح تا رهـو وزیـدن

میگیود و در فصل بهار و تابأتان یکی از بهتوی بادها بـه شـتار مـیرود .زیـوا دارای
رطوب

ااصی اس

و باعث رشد گیاهان و گندمها میشود .مخصوصاً زمانی که گنـدم

در حال اوشه دادن اس

به رشد آن کتک میکند .زمانی هـم کـه هـوا ابـوی باشـد و

شووع به بارندگی کند ای باد هلوی حوک

ابوها را میگیود و باعث میشود بـاران تـا

چند روز به آرامی ببارد .اگو سالی در ماههای اردیبهش
موتب بوزد در آن سال رشد گیاهان و گندمها او

و نیتـه اول اـوداد ایـ بـاد

اواهد بود .اما اگـو هتـی بـاد در

فصل زمأتان و در حالی که بوف بو روی زمی نشأته بوزد هوا بأیار سود اواهد شد
1. vâ me yeh
2. vâ šhomal
3. vâ bezkošh
4. vâ sar
5. garde loulân
6. gerah vâ
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2

هنو به شتال میوزد «واشتال » باد شتال) گفته میشود .بـادی کـه از طـوف شـو بـه
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و یخ و یخبندان میشود .اگو در فصل تابأتان و موقع بوداش
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وزیدن کند از آنجا که رطوب

گندم ای باد شـووع بـه

زیادی دارد اوشـههـای گنـدم کـامالً نـوم مـیشـود و

کتبای نتیتواند گندمها را درو کند اما کشاورزانی کـه بـا دسـ

درو مـیکننـد لـذت

میبوند زیوا هم گندم به راحتی درو میشود و هم انکـی هـوا سـختی کـار را تأـهیل
میکند.
وا شتال باد شتال):
ای باد در هـو فصـلی از
سال بوزد معتوالً نفأـی
گوم دارد؛ بـهنحـوی کـه
اگــو در فصــل زمأــتان
باشــد باعــث آ

شــدن

بوفها و یخها میشود و
اگو در ماههـای بهتـ و
دی ماه بوزد با آ

کودن

بوفها بـوای بـوف تـازه
ها باز میکند و پش

وز

ای باد حتتاً بوف میبارد به طور معتـول ایـ بـاد زمـانی

میوزد که آستان ابوی باشـد .وز

بـاد شـتال در فصـل گـوم سـال باعـث مـیشـود

محصوالت کشاورزی زودتو آماده بوداش
باد وابزکُ

باد بُزک ) :ای باد هو وق

شود.
بـوزد آسـتان صـاف و هـوا کـامالً سـود

میشود مودم بو ای باورند اگو ای باد در فصل پاییز یـا اوایـل بهـار بیایـد و هـوا هـم
بارندگی باشد بزرالهها و بزهای ضعیف و کوچک گله از بی میرود .به هتی ااطو به
وابزک

موسوم اس  .ای باد اگو در زمان بازشدن رنچههای گُـل سـوخ بـوزد باعـث

شکوفا شدن زودتو رنچههای گل میشود اهالی ای دیـار بـه آن سـومای گُـلسـوخ یـا
گلمحتدی هم میگویند که بأیار مالیم میوزد و گاهی دمـای هـوا بـه نزدیـک صـفو
درهه هم میرسد.
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واســـوی بادســـو):
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یکــی از بهتــوی بادهــا
بوای کشاورزان در فصل
بوداشـ ـ

محصـــول در

شهویورماه اس  .از آنجا
کــه ایــ فصــل موقــع
کوبیــدن اــوم گنــدم
بهراحتی با وزیـدن

اس

ای باد گنـدم را بـه بـاد
میدهند و شَ میکنند و کاه را از گندم هدا میکنند ای باد یکی از آرزوی کشـاورزان
در فصل اوم کوبی اس  .هن امی که کشاورزان محصوالت گندم هـو نخـود لوبیـا
عدس و ...اود را در اوم هتع کودهاند اگو چند روزی ای بـاد نـوزد کشـاورزان در
اوم با حال

ن وانی ااصی منتظو وزیدن ای باد میمانند .با وزیدن اولی نأیمهـای

مالیم ای باد مودم چند قدم به طوف وز

ای نأیم مـیرونـد و بـا حـالتی انـدان و

محب آمیز شووع به سوت زدن فِیکَه) میکنند و با ای کار از بـاد دعـوت مـیکننـد از
بیدار شود و به داد آنها بوسد و آنها را در کار اوم محصوالت یاری کند.

اوا
هه

وز

ای باد شتالروبی اس  .ای باد در فصـل زمأـتان ایلـی سـود و در

تابأتان بأیار انک و مربـوع اسـ

و معتـوالً یـک یـا دو روز در هـو فصـل وزیـدن

میگیود و هوا را صاف یا نیتهابوی میکند زمان وزیدن ای باد از اول صبح تـا رـوو
میباشد.

آفتا

باد به هز کشاورزی در زندگی مودم کاربودهای دی وی نیز دارد مـرالً چوپـانهـا و
کشاورزان در ایام مختلف سال وقتی میاواهند در صحوا بوای آماده کـودن رـذا نـان
شیو) و یا دمکودن چای کتوی سیاه) آت
وز
آنوق

باد یکمش
مواف هه

اا نوم به هوا پوتا
وزیدن باد سهتکه سن

روش کنند بوای مشخص شدن دقی هه
میکنند تا هه

وزیدن باد مشـخص شـود.

به شکل مرلـث روی زمـی مـیچیننـد و

کتوی یا قابلته رذای اود را روی ای سن ها قـوار مـیدهنـد و در کنـار آن چـو

و
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هیزم و مواد آت زا قوار می دهند و آت

را روش مـیکننـد تـا بـا وزیـدن بـاد آتـ
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شعلهور شده رذای آنها زودتو آماده شود.

در فصل گوم سال مانند ماههای اوداد تا موداد وزیدن انواع بادهـا بـه انـک شـدن
مودم در روستا کتک زیادی میکند تا بهتو و راح تو بتوانند کار کننـد .ایـ بـاد بـوای
حیواناتی مانند گاو و گوسفند که در صـحوا هأـتند باعـث آسـای

و راحتـی در چـوا

میشود.
وزیدن بادها از صبح تا رهو معتوالً او

اس

چواکه آرام و مالیـم مـیوزد و بـه

مودم در انجام کارها کتک میکند اما در بعدازرهوها مخصوصاً در فصل پاییز و اوااـو
بهار وز

هتواه گود و اا

اس

وز

باد در ای زمان بـه محصـوالت کشـاورزی

ضور میرساند و آنها را اشک میکند یا با اود میبود.
باورهايعامهپيرامونباد 

مودم ای منرقه معتقدند اگو کأی قبل از طلوع اورشید در فصـل بهـار و تابأـتان
نأیم مالیم و انک صبح اهی بهصورت او بخـورد در طـول روز سـالم

بانشـاط و

بیدار میشود دس

و صـورت

سوحال اواهد بود .مخصوصاً اگو هن امیکه از اوا
اود را با آ

بشوید با نشاطتو اواهند بود .ازای رو به هوانها و نوهوانان مخصوصاً
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داتواانمهای دم بخ

بوایزند و آ انک چشته

توصیه میشود صبح زود از اوا

در هن ام درو گندم و هو کشاورزان در صحوا و مزارع وقتی محصول درو شده را
بهصورت دستههای منظم و موتب باقَه) در زمی در کنار هم میچینند اگو بـهصـورت
ناگهــانی گودبــاد تنــدی شــووع بــه
وزیدن کند هوکس گودباد را از دور
ببینــد بــه دروگــوان ابــو مـیدهــد
گودباد در راه اس
سن

تا بـا قـوار دادن

و کلوخ بـو روی دسـته هـای

درو شده باقَه) محصول اـود را از
پاشــیده شــدن مصــون ن ــه دارنــد.
دروگوان در ای حال از فـودی کـم
س و سال که گناه کتتوی دارد) میاواهند چند قدم به طوف گودباد بوود و روبـووی
گودباد بایأتد و درحالیکه در یـک دسـ

داس دارد بـا بلنـد کـودن دسـ

دی ـو بـا

پنجههای بازکوده پُی ) از گودباد بخواهد بهطوف مزرعـه آنهـا نیایـد و از آنهـا دور
شود و یا از کنار آنها بدون اینکه ضور و اأاراتی وارد کند دور شود.
اهالی ای دیار در کار دامداری از چوپانهایی که چوای دامها را بهاوبی مـیداننـد
بهوه میگیوند .چوپانها در اول صبح و هن ام رـوو
میوزد دامها را مخالف هه
وز

وز

آفتـا

باد بوای چوا حوک

وقتـی نأـیم مالیـم بـاد

میدهند و هی وقـ

موافـ

باد آنها را به چوا نتیبوند زیوا بو ای باور هأتند دامها وقتی علفهـای تـازه و

سبز بهاری را میاورند آن گیاه از اود بویی تولید میکند و به گیاه دی و ابو میدهـد
که اروی آنها را تهدید میکند به هتی ااطو سایو بوتههای گیاه موادی از اود توشح
میکنند که طعم آنها را تلخ میسازد و دی و دامها میلی به چویدن پیدا نتیکنند .گویـا
ای باور را به تازگی کارشناسان گیاهشناسی به اثبات رساندهاند.
در بعضی از ایام سال مخصوصاً اوایل فصل بهار و پـاییز گـاهی چنـد روز تـا یـک
هفته باد شدیدی هتواه طوفان ش و ماسه با گود و اا

فواوان و گودبادهـای اـای
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بهصورت اود بزنند تا پوستی زیبا و لریف داشته باشند.
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میوزد و باعث مختل شدن زندگی مودم و اشک شدن مـزارع کشـاورزی بخصـوی
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گندم دیم) میشود .در ای زمان اانمهای روستا به امامزادههـا رفتـه بـا روشـ کـودن
شتع و اواندن دو رکع

نتاز حاه

کودن اوما و حلوا در بی مودم و ذکو

و پخ

صلوات از اداوند میاواهند ای باد شدید قرع شود .بعضـی از اـانوادههـا هـم نـذر
باد اشک نشود در فصل اـوم چنـد

میکنند اگو گندم آنها در آن سال در اثو وز

حلب هجده کیلویی گندم به فقوا ببخشـند و سـهم پونـدگان را هـم در فصـل زمأـتان
فوامو

نکنند آنها با پاشیدن هوروز یکمش

گندم بو پش بـام اانـه ایـ نـذر را ادا

میکنند.
باددرادبياتشفاهي

باد در بأیاری از عناصو ادبیات شفاهی مودم کود بازتا

دارد که در ای مختصو بـه

مصادیقی از حضور باد در قصه چیأتان و بومی سوود ای دیار اشاره میشود:
قصهها :در زمانهای قدیم مودم روسـتاها بـوای حتـلونقـل بـار و انجـام کارهـای
کشاورزی از حیواناتی مانند االغ اسب گاو قاطو استفاده میکودند و در مأـاف هـای
طوالنی مرالً اوید مایحتاج و یا فـوو

کـاالی مـورد نیـاز اـود از کـمحجـمتـوی و

مقویتوی رذاها و اوراکیها مانند اوما کشت
قایووت) قاووت 1استفاده میکودند.

بادام گودو فند و از هته مهمتـو

روزی شخصی چند بار االغ گندم بوای آرد کودن به آسیا
ای حیوانها بود و با یک دس
دی و

میریخ

میبود سوار بو یکـی از

از هیب اـود قـاووت درمـیآورد و بـو کـف دسـ

تا بخورد اما شدت وز

باد زیاد بود و مواد رذایی درون دسـ

او

را با اود میبود .در ای حال یک مأافو دی ـو بـه او رسـید و بعـد از سـالم و اأـته
نباشید به او گف « :ادا قوت چی میاوری » مود با عصبانی

تتام گف « :بوادر اگـو

ای باد بیاید فعالً هیچی نتیتوانم بخورم هز هوا» .ای یکی از قصههایی اسـ

کـه در

 .1قاووت توکیبی از گندم کنجد بوداده و شیوه ان ور اس  .ای رذای مقوی معتوالً در طی سفو بـا ریخـت بـه کـف دسـ
اورده میشد.
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بی مودم سینهبهسینه نقل میشود تا هایی که هو وق

میگوید تـا ایـ بـاد بیایـد هیچـی

نتیتوانم بخورم.
ضربالمثلها :در افواه مودم قلعهچن یز مرلها و زبانزدهایی اس
مختلف در آنها به کار رفته اس
هه

باد حوکـ

پوبأامدتوی آنها عبارت اس

که باد در معـانی

از :فالنی هتیشه مواف

مـیکنـد

فالنی هتیشه بادی در ربغب
دارد تا بـاد نیایـد ابـوی از
گود و اا

فالنـی

نیأـ

فالنی

مرل باد و بوران اس

باد در بینی دارد مرل بو و
باد کار میکند مرل بادی که
آت

را شعله ور میکنـد تـا

ای باد از ای سوراخ بوزد هی کاری نتیتوان کود مرل باد بهاری با
حز

باد اس

مانند بوگ درا

به هو بادی میرقصد هلـو

فالنـی عضـو

بـاد و پشـ

سـو

دره از هو طوف که باد شووع به وزیدن کند شَ میکند تا ای بـاد بیایـد روزگـار بـه
هتی منوال اس

تا ای باد بیاید نتیتوان هی کاری کود سوسو تـو را ببـود و دی ـو

بون ودی فالنی مرل باد شتال میآید.
چیستانها :در ادبیات شفاهی کودستان چیأتان ها و لغزهایی نیز وهـود دارنـد کـه
ویژگی های انواع بادها را در اود نهفته دارند مرالً :ـ هوچی وشوُی یا رسـید بِوویـانی
کید :هوچه به دنبال

میدوید به آن نتیرسید هوا  :باد

ـ نه دس دیوی نه پا دیوی له گ

کوره اوردیوی :نه دس

دارد نه پا از هته هـا

ابو دارد هوا  :باد
ـ له هو دری دوری ناوهیه پانیوی :از دری مـیگـذرد امـا هـای پـای
هوا  :باد

نتـیمانـد.
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دی وی سؤال کند که شتا چه میاورید .در هوا

در صـحوا بـاد بیایـد و کأـی از

011فصلنامه فرهنگ مردم ايران

اشعار :وقتی فصل بهار فوا بوسد و بوف زیادی روی زمی باقی بتاند بـا توهـه بـه
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اینکه نوراورشید به عل
از اداوند دراواس

ابوی بودن هوا نتیتواند بتابد و حوارت زیادی نـدارد مـودم

میکنند باد شتال بوزد و بوفها را زودتو آ

کند .در ایـ زمـان

اهالی در منزل بزرگ آبادی هتـع مـی شـوند و بـا هـم بـا صـدای بلنـد ایـ اشـعار را
میاوانند:
شتال آما نه وکل اانو و تپ و سپای فواوانو
شتال آما نه و عجله و بیار دم موهودات بی زوانو
شتال آما نه وق

هات گُل گان هو هو گشکی درات

واشتال و سوز واشتال و سوز گلُ و گیاگان منتظودن بورودل سوز
شتال آمانه شتال آمانه ای بوج هوته زاوته وفولیره موبوته
بورو واشتال بورو واشتال قیمد وبان چو تو بورو و مال
بورو واشتال بورو واشتال دنتد بان چو دیارمد و مال
یا اوا واشتال بیای اوکی گو وفوگه بوی گو ریی هوزاوکی گو
معنی فارسی اشعار:
باد شتال بیا از گودنه اان با تتام امکانات و قدرت که داری
باد شتال بیا با عجله تو را به ادا قأم بیا به داد موهودات زبانبأته بوس
باد شتال بیا موقع آمدن اس

گلها دسته دسته از اا بیوون آمدهاند

باد شتال با سوز تتام با سوز تتام گل و گیاه در انتظار آمدن تو هأتند بیا دلسوز
باد شتال بیا با عجله تو را به ادا قأم اینجا بوف مانند بوج هوت فواوان و انباشـته
شده اس .
بیا باد شتال بیا باد شتال قدم
بیا باد شتال بیا باد شتال قدم

روی چشم تو بیا به اانه م
روی چشم م

تو بیا به اانه م

ای ادا باد شتال بیاید راه را باز کند بوف را ببود راه روستا را باز کند
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جمعبندي 


میشود در تتام طول سال وز

باد کم و زیاد بهطور متنـاو

دلیل باد در زندگی مودمان ایـ دیـار نقـ

وهـود دارد .بـه هتـی

اساسـی دارد و کتـک زیـادی در کارهـای

کشاورزی دامداری و بارداری و باربانی به آنها میکند.
مودم ای منرقه استفادههای زیادی از ای نعت

ادادادی میکنند و باورها عقایـد

چیأتانها داستانها ضو الترلهـا و اشـعار گونـاگونی دراصـوی بـاد در گنجینـه
ادبیات آنها وهود دارد.
منابع 

ارلب یافتههای ای مقاله حاصل مشاهده مشارکتی ن ارنده اس .
راوی
محتدی هیوان  62ساله بازنشأته آموز
تیوماه .1393

و پوور

چن یوقلعه بیجار کودستان
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منرقه کوهأتانی چن یزقلعه با توهه به اینکـه از بلنـدتوی منـاط ایـوان محأـو

