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چكیده 
در تقويم کشاورزی مردم خور بیابانک روز پانزدهم مرداد ،سرآغاز صیفیکـاری از جملـه شـلغم
است که اين امر با آداب ويژهای جشن گرفته میشود .مقاله حاضر با تکیه بر مشاهدات مشـارکتی
نگارنده و تحقیق میدانی پیرامون اين موضوع شکل گرفته و سعی شده است ضمن بیـان ايـرادات
پژوه های پیشین درخصوص اين موضوع ،توصیف دقیقی از اين آئین ارائه شود و قواعد عرفی
و حقوقی و اعتقادات و باورهای جشن کاشت شلغم بررسی و ارائه گردد.
کلیدواژهها :آيین ،عرف ،خور بیابانک ،بُنابداری

 .1کارشناسیارشد حقوق قصهپژوه و پژوهش و فوهن

مودم رایانامهLa.tabatabaee@gmail.com :
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جشنکاشتگیاهشلغم 
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در فوهن

مودم اور بیابانک عبارت «آب به تخم شلغم بأت » اصرالحی اس

به مواسم آراز کش

که

شلغم اطالق میشود یغتایی  .)142 :1391مواسم آرازی کشـ
و کشاورزی اس

گیاه شلغم یکی از هش های وابأته به کار کش

نانوشته ای میان دارندگان حقابـه بـه آیینـی ویـژه بـا مشـارک

که بـو پایـه میرـاق

شـتاری از کشـاورزان

بوزی وان ذوالحقوق آب کشتکاری مـالکی اراضـی مزروعـی بزرگـان و افـواد سـایو
صنوف و اقشار مودم محل و روحانی دارای نأب سـیادت بنـا بـه دعـوت میزبـان در

یکی از کشتخوان های اور بیابانـک و یـا هتزمـان در هـو دو کشـتخوان« 1کالرـو» 2و

«دهزیو» 3در روز پانزدهم مودادماه پی
که در ای روز به مناسب

آراز کش

از بو آمدن آفتاب بوگزار میشود 4.به مواستی

شلغم بوگزار میشود هشـ «اولـی آب شـلغم»

نیز گفته میشود هنوی  .)19 :1381هتچنی
آب شلغم کشاورزان به کاش

مدت زمانی را که پـس از هشـ اولـی

بذر شلغم اشتغال دارند و متک اس

به اقتضای آب و

هوای محل تا یک ماه و نیم به درازا بینجامد را موسم و فصل «شلغم کـار» مـیگوینـد

1

یغتایی  :423 :1372نویی و محبی  )122 :1378و ای زمان آراز مدت اهـاره آب و
ملک نیز محأوب می شـود .روز هشـ اولـی آب شـلغم در تقـویم کشـاورزی اـور
بیابانک و بو زبان مودم محل به روز «چهار ماه و نیم» معووف اس

بـه عبـارت دی ـو

 .1ای دو کشتخوان بزرگ از دو قنات به هتی نام «کالرو و دهزیو» آبیاری میشود کتتو دیده شده اس

کـه مواسـم اولـی

آب شلغم در هو دو کشتخوان بوگزار شود در سال  1376در هو دو کشتخوان بوگزار شد).
2. kalâqu
3. dehzir
 .4ای تاریخ عالوه بو تحقیقات میدانی ن ارنده در یغتایی  )1391و فوسـیو  )1376نیـز درج شـده اسـ  .نـویی و محبـی
 ) 1378زمان بوگزاری هش اولی آب شلغم را پانزدهم امودادماه هو سال هتزمان با طلوع اورشید ضبط کودهانـد .یغتـایی
 )1372دهم مودادماه ذکو کوده که االف واقع اس  .امید اس

اشتباه مربعی باشد .افشار  )1312چهار مـاه و نـیم پـس از

نوروز و به حأاب ایام قتوی آورده اس  .بنابو تحقیقات ن ارنده و با استناد به تقویم کشاورزی مودم اور بیابانک که بو پایـه
سال اورشیدی اس

ای محاسبه نیز صح

ندارد.

 .1سند اهاره مورخ پانزدهم ربیعاالول سال یک هزار و سیصد و بیأ
اهاره از اول فصل شلغم کار تعیی شده اس .

وش

هجوی قتوی که به موهـب آن ابتـدای مـدت
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چهار ماه و نیم از نوروز گذشته روز بوگزاری مواسم آرازی کاش

گیاه شلغم اس  .با

دارد.

شلغم ااتصا

از پیشینه هش اولی آب شلغم در اور بیابانک آگاهی مأتندی در دسـ
کهنأاالن امووز و سالخوردگان پنجاه سال پی
از پدرانشان شنیده اند قدم

نیأـ .

از آن چه اود به چشم دیدهانـد و نیـز

ای هشـ را بـه یـک و نـیم سـده گذشـته بـوده و آن را
و در درازای زمـان بـه هتـان

رستی قدیم میدانند که از نیاکانشان به یادگار مانده اس

1

شیوه پیشی و هتان مهو و نشان دیوینه پا بو های قوار دارد .افشار )369 :1312
نشانه هایی در دس

اس

بـذر شـلغم در دی ـو

که بوگزاری آیـی آرـازی کشـ

روستاهای منرقه اور بیابانک مانند بیاذه مهوهان و اردیـب موسـوم و معتـول بـوده
اس

و امووزه عالوه بو اور بیابانک در فوّای نیز ای هش بوگزار میشود .تنها تغییو

صورت گوفته در اهوای مواسم شیوه پذیوایی از مهتانان اس

کـه بـه صـورت ایأـتاده

انجام میشود.
بنا به عقیده بوای کشاورزان و اهالی اـور بیابانـک مواسـم «آب بـه تخـم شـلغم
بأت » به مناسب

فوارسیدن موسم کش

هو و اهتی

ای رلّه در سـبد رـذایی مـودم

ای دیار بوگزار میشود .کشتکاری بذر هو و شلغم در ای منرقه به طور هتزمان اس
و زمان کش

شلغم انجام میشود .به ای صورت که در روز پانزدهم امودادماه هو سال
بذر شلغم آماده شده اس

در زمینی که به منظور کاش

ابتدا چهار بو کشـت اه را بـذر

هو میکارند و سپس میانه زمی را بذر شلغم می افشانند .بوای هم بو ای باور هأـتند
که کاشت بذر هو در روز هش اولی آب شـلغم پیوامـون کشـت اه یـا کـوت شـلغم
آراست کشت اه شلغم اس
کاش

2

فوسیو  )121 :1376و کاشـ

شلغم معتول اس  .افزون بو ای

 .1شای ان ) 1377 .یکی از پژوهش وان بومی اس

کاش

هـو زمـانی دی ـو پـس از

هو پیوامون کشت اه شلغم نهـوژ نـام

که ویژگی مهم ای هش را دارا بودن «ان

و رن

کامـل از آیـی هـای

زردشتی» به دلیل «تقارن آفتاب آب و افشاندن بذر» میداند.
 .2تحقیقات میدانی در روستای اُریب نشان میدهـد کـه بواـی واژه «نهـوژ» ) (nohužرا موکـب از عـدد « 9هـوژ» )(huž
می دانند که در گوی

اوری به معنی نُه اوشه معنا میدهد .آنان بو ای باورند که تعداد  9دانه هو در کنـاره کشـت اه شـلغم
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ای وصف ماه سی روز محاسبه می شود و هتواره روز پانزدهم مودادماه به آیی هشـ
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از آن که اوشه دهد چیـده و بـه

دارد و نهو ژ را پس از سبز شدن و اندکی رشد پی
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مصوف دام میرسانند و آن چه بو زمی میماند گیاه شلغم اس
اا

کـه رفتـه رفتـه سـو از

بیوون می آورد و کشت اه به نام «زمی شلغم» نامیده میشود .بو ای باور اود نیـز

می افزایند که گیاه شلغم در تغذیه مودم اور و بیابانک دارای اهتی

اا

که بوگ و ریشه آن اورا صبح اهی هو روزه مودم در زمأـتان اسـ

اس

چـوا

کـه ااصـی

دارویی و ضدسومااوردگی دارد 1.هتچنی میافزایند که شلغم زودتـو از هـو بـه ثتـو
آن پی

میرسد و زمان کش

هو میباشد هو را در اردیبهش

از کاش

درو میکنند و از آن سود می بوند .کاشـ

شـلغم در مـوداد و بوداشـ

ماه سال بعد
آن در زمأـتان

اس  .به هتی دلیل دستوسی به بوگ و ریشه آن در زمأتان بوای تهیـه اـوراکی هـای
گوناگون فواهم میشود.
هو چند که ای دو نظو متفاوت بو پایه اهتی
مودم اور بیابانک تککید دارد لیک هتزمـانی کشـ
کاش

هو دو بذر در یک کشت اه بـا ن ـو

هو دو گیـاه شـلغم و هـو در زنـدگی
نخأـتی دانـه هـو و شـلغم و نیـز

بـه وهـود رشـتههـای نیوومنـد نتودهـای

آبادگوی امیدآفوینی شادیبخشی به افزونی و سپاس زاری در فوهنـ

و زنـدگی مـودم

هوامع مبتنی بو اقتصاد کشاورزی نه تنها اندیشه بوتوی یکی از ایـ دو دانـه ارزشـتند را
بو دی وی پدید نتیآورد بلکه دریچهای از فضیل

ارجگذاری به روی ما میگشاید کـه از

رو هتبأت ی و تعاون میان بوزی وان و کشاورزان سوچشته میگیود و ایـ فضـیل

را

در تبیی آداب و قواعد و توصیف هش اولی آب شلغم آشکار نتایان میکند.
کاشته می شود .بوابو تحقیقات ن ارنده ای نظو مقوون به صح
بوزی وان چنی چیزی به دس
نَه و کلته «هوژ» به گوی
سبز هو که پی
 .1آ

و واقع نیأـ

زیـوا در پوسـ هـای مکـور از کشـاورزان و

نیامده اس  .ن ارنده بو ای گتان نزدیک به یقی اس

اوری اس

که کلته نهوژ موکب از پیشـوند نفـی

که در توکیب معنای «بیاوشه» را به اود گوفته اس  .در عتل هم واژه نهوژ به بوته

از درآوردن اوشه و سنبله از زمی هدا شود اطالق میگودد.

«شولی» ) (šuliدر تتام نقاط شهوستان اور و بیابانک و «هوشواره» ) (jušvâraدر هندق اورا هایی اس

بوگ گیاه شلغم تهیه میشود .درباره اوا
مودم از حکوم

وق

دراواس

کـه از

دارویی بوگ و ریشه شلغم داستانی بو زبان مودم اور بیابانک نقل اس  :زمـانی

طبیب کودند .دول

اهاب

و طبیبی عزیت

کود .چون نزدیک آبادی رسـید بوگـی شـلغم

افتاده بو کنار ه راه دید از هتان ها به راهی که آمده بود بازگش  .سبب پوسیدند؟ طبیب پاسـخ داد :مـودم ایـ آبـادی شـلغم
میکارند و میاورند آنان را نیاز به طبیب و داروی دی و نیأ .
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آدابوقواعدجشنشلغمکاري 


ـ ممنوعیت کشت بذر شلغم قبل از زمان مقرر
بواساس ای قاعده فودی از کشاورزان و دارندگان حقابه مجاز به کش بذر شلغم
پی از بوگزاری مواسم اولی آب شلغم نیأ  .به عبارت دی و ح کاشت شـلغم قبـل
از روز پانزدهم مودادماه بوای هت ان اعم از کشاورزان زمـی داران و دارنـدگان حقابـه
متنوع اس  .ای متنوعی به دلیل رعای ح تقدم فودی اسـ کـه مجـاز در کشـ
اولی بذر شلغم و بوگزاری مواسم وابأته به آن در زمان معی اس .
ـ تعلق حق کاشتن اولین بذر شلغم به مالکین بناب

1

کش اولی بذر شلغم و بوگزاری مواسم آن متعل به «بنابـداران» 2اسـ  .تقـدم در
اعتال ای ح با بنابداری اس که افـزون بـو دارا بـودن بُنـاب دارای آب نیـز باشـد و
3
نوب آبیاری او در ابتدای زمان نیتووز صبح پانزدهم مودادماه قوار گوفته باشد.
ـ انتقا حق کاشت اولین بذر شلغم و برگزاری آيین وابسته
ح کاش اولی بذر شلغم وابأته به ح مالکی بُناب اس و انتقال هز با انتقـال
4
قرعی عی امکانپذیو نیأ  .به عبارت دی و عقد اهاره و سایو عقودی که نتیجه عقـد
1. bonâb
2. bonâbdârân
 .3آب دو قنات پی گفته اور بیابانک در گود

چهارده شبانهروز و هو شبانهروز چهار نیتووز به نـامهـای صـبح ایـواره

سوشب و آاوشب اس  .زمان و میزان آب در نیتووز سوشب هتواره ثاب

اس  .طول زمان دو نیتووز ایواره و آاوشـب در

فصول چهارگانه سال متغیو اس  .میزان آبی که در اثو کوتاه و بلند شدن زمان ایـ دو نیتـووز در چهـار فصـل سـال بـه آب
نیتووزهای صبح ایواره و آاوشب میپیوندد «بناب» نامیده میشود.
 .4منشک امو در نظام ارباب و رعیتی اس .
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آیی «آب به تخم شلغم بأت » مبتنی بو قواعد الزام آور در میراق و پیتـان نانوشـته
بو پایه باورها و اعتقادات دینی و مناسبات اهتتاعی میان مـالکی آب اسـ  .قواعـد و
آدا بی که در اهوای آیی هش اولی آب شلغم به وهه ملزم مواعات میشـود عبـارت
اس از:
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بیع را ندهد و یا به انتقال قرعی نینجامد موهب انتقال ای ح به مأتکهو یا منتقلالیـه
ریوقرعی نتیشود م و به اراده دارنده بُناب.
از قواعد سهگانه پی گفته الزام بُنابدار بـه کاشـت تخـم شـلغم و هـو و بوگـزاری
مواسم وابأته در روز پانزدهم اموداد هو سال پدید میآیـد و او بـو ایـ الـزام مورـف
میشود که اود به کار اولی آب شلغم اقدام و رسم موسوم را بوگزار نتایـد پـذیوایی

1

از مهتانان را به های آورد و چنانچه بنا به معاذیوی از قبیل عدم حضور در محل و یـا
عدم امکانات مالی در هه

تکمی مخارج مواسم نتواند به تکلیف و تعهد اـود عتـل
2

نتاید ح اود را به شویک یا شوکار بُناب واگذار مینتاید و یا بـوای انجـام امـو بـه
دی وی نیاب

میدهد یا بوای تدار مواسم یاریرسانان را میاواند.

بُنابداری که بنا دارد در روز مقور آب به تخم شلغم ببندد و مواسم هشـ شـلغم را
بوگزار نتاید مورف اس

روز پیشی کشاورزان را ابو دهـد آبکـ

آبیـار) را آگـاه

کند پیشوای دینی و علتای روحانی و بزرگان محل را دعوت کند و با تـدار وسـایل
بوگزاری مواسم چون فو

و زیوانداز و تهیه نانی تازه بـه نـام «تفتـان» 3و البتـه فـواهم
و زرع اود را بوای میزبانی آماده کند.

آوردن بذر شلغم و هو و ادوات کش

در روز موعود پس از اذان صبح میزبان به کتک اقوام و اویشاوندان اود یک یـا
در آن شـلغم بکـارد مفـوو

دو کوت هنب زمینی را که قوار اسـ

پذیوایی میشود .مهتانان اود میدانند که پی
کش

مـیکنـد و آمـاده

از بو آمـدن آفتـاب مـیبایـد در محـل

حاضو شوند .آنان به سوی کشتخوان روانه میشوند و پس از رسیدن به کشـت اه

در های اه مینشینند .در ای زمان کشاورز میزبان بـه کتـک یکـی دی ـو از کشـاورزان
اویشاوند و یا دوستان اود زمینی را که پی
آب بتواند به آسانی تا انتهای زمی پی
 ...« .1چون آن کشاورز اولی کأی اس
سو کشت اه اوی
 .2پی

آمده اس

 . 3گوده نانی اس

از آن شخم زده اس

بوود .هتزمان آبک

هتوار مـیکنـد تـا

آب را بـه سـوی کشـت اه

که در سال هدید بذر شلغم و هو را به کشتزار میآورد رسم اس

که به میزبانی بو

سفوهای ب أتود و مودم را با نان تازه پذیوایی کند ».شای ان )629 :1377
که دی وی تقبل مخارج مواسم را به عهده گوفته اس  .در سالهای اایو نذر هم واقع شده اس .
به قرو سی سانتیتتو و ضخام

دو سانتیتتو روی آن بـه رورـ حیـوانی یـا پیـه ذوب شـده گوسـفند و

زردچوبه و گاه زعفوان آرشته اس  .تفتانی که میزبان در روز هش شلغم فواهم میکند زردچوبه و زعفوان ندارد.
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می گوداند تا زمان بو آمدن آفتاب که آراز نیتووز صبح در تقأـیتات آبسـنجی اسـ
و هو را در دس
دعای بوک

1

دارد نزد پیشوای مذهبی دارای سیادت حاضو در کشت اه میبـود تـا

بو آن بذرها بخواند .پیشوای مذهبی از کیأه بـذر چنـد دانـه بومـیدارد و

پس از ق وائ

سوره حتد آیات پنجاه و هف

تا شص

و پـنو سـوره واقعـه را بـو آن

چند دانه نجوا میکند سپس در کیأه بذر میریزد و پس از صلوات حاضوی به دسـ
کشاورز میسپارد .آن کشاورز نیز بیلی به دس
دس

پیشوای مـذهبی مـیدهـد تـا ابتـدا بـه

او چند دانه بذر هو در کناره زمی و چند دانه تخم شلغم در میانـه زمـی کاشـته

شود .هتزمان چاوو اـوان بـا مشـاهده هویـان آب و نزدیـک شـدن آب بـه زمـی
کشت اه دس

بو گونه مینهد و ابیات زیو را چاووشی میکند:
ح باد بو شیران رهـیم

اول هو کار بأم اهلل الوحت الوحیم

لعن

مــا کــه چــون عــزم کــوبال کــودیم

طلــب نصــوت از اــدا کــودیم

و در ای زمان هت ان با صدای بلند بو پیامبو اکوم حضوت محتد صـلیاهلل علیـه و
سلم صلوات میفوستند .بوزی و در حالی که کیأه بذر را به دامـان پیـواه اـود گـوه
زده و آویزان کوده اس

به بذرافشانی میپودازد و چاووشیاوان نیز با اوانـدن ابیـات

 ...« .1پس از پذیوایی مواسم با صلوات و دعا و طلب ایو به پایان میرسید .هن امی که روحانی آبادی از زمی اارج میشد
یکی از کشاورزان لباده اود را هتع میکود به دس

میگوف

در آن تخم شلغم میریخ

حوک

میکود و بـذر شـلغم را

بو زمی میافشاند .چاوو اوان در ای حال ابیاتی میاواند:
ای دل بــه کجــا روی کــه در شــهو نجــف

فویــادرس هــو دو ســوا در نجــف اســ

اــواهی کــه مــس وهــود تــو زر گــودد

اود را بوسان کـه کیتیـا در نجـف اسـ

هــو کــس کــه بــه اــا کــوبال زار افتــد

حاشـا کـه بــه محشـو

ســو و کـار افتــد

با پایان کار بذرافشانی و آبیاری مودمی که در آن ها حاضو بودند صلوات میفوستادند و چـاوو اـوان بـا صـدای بلنـد و
یکنواا

چاووشی میاواند و مودم نیز با صدای بلند صلوات میفوستادند .فوسیو )1376
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آب بو زمی آماده کش

شلغم روان گودد .در ای وق

کشاورزی که کیأه بذر شـلغم
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دی و که هتان چاووشی یا به زبان محل «چوشی» هایی اس

کـه چـاوو اوانـان در
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آیی های سوگواری حضوت اباعبداهلل الحأی ع) و اصحاب وی در ماه محومالحـوام و
یا در مواسم پیشواز و مشایع

زوار بی اهلل الحـوام و زایـوی کـوبالی معلـی و مشـهد

مقدس می اوانند چاووشی را تا پایان کار بذرافشـانی و آبرسـانی بـه کشـت اه ادامـه
میدهند.
زمانی که بذرافشانی یک کوت به پایان رسید و آبک

آب را به بُـ زمـی رسـانید

کار اولی آب شلغم به آاو میرسد .در ای زمان میزبان در مقابل هو یـک از مهتانـان
گوده نانی را که تفتان نام دارد روی سفوه قوار میدهد تا میـل کننـد و بـه ایـ گونـه از
مهتانان پذیوایی می نتاید .پس از صوف نان مواسم اولی آب شلغم که نزدیک بـه یـک
ساع

و نیم به طول مـی انجامـد بـا صـلوات و طلـب ایـو و بوکـ

میپذیود و از ای پس هت ان در کاش

حاضـوی پایـان

شلغم مجاز و مختار اواهند بود.

اعتقاداتوباورهايجشنشلغم 

روز بوگزاری هش اولی آب شلغم یا روز چهار ماه و نیم که هتـان روز پـانزدهم
موداد اس

در تقویم کشاورزی اور بیابانک مبدأ موسم کاش

دانه هو و شلغم و نیز

آراز دگوگونی تدریجی در هوای اقلیم آنجا محأوب میشود .مـودم در روزهـای داغ و
سوزان تابأتان که گاه به پنجاه درهه سانتی واد میرسد فوارسیدن روز چهار مـاه و نـیم
را آرزو میکنند زیوا در باور آنان از ای روز از شدت گوما کاسته میشود و هـوا رفتـه
رفته انکتو میشود.
از باورهای دی و در ای روز دیده شدن روزه گیاه پنبه در اراضی زیو کش

پنبه اس .

هتچنی آنها باور دارند که در روز هش اولی آب شلغم دستکم یک دانـه کلـوخ

2

اوشه یکی از نخیالت اوما می شود یا به عبارت دی و اوما بو نخیالت اند انـد
پدیدار میشود.
1. Čowši
2. kolux
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مودم حاضو در ای مواسم از نـان تفتـان بـه نیـ

تبـو تکـهای بـوای اهـل اانـه

تفتان ای مواسم را به زعفـوان یـا زردچوبـه آرشـته نتـیکننـد تـا زرد شـود زیـوا
میگویند آف

زردی زن

رالت) بو محصوالت میافتد.

بوای اهوای مواسم باورهای دی وی هم وهود دارد مرالی ای که بنابداری کـه در روز
اولی آب شلغم میاواهد مواسم را بوگزار کند میبایأ

راست و و درستکار باشـد یـا

پیشوای دینی که بو بذر شلغم و هو دعا میاواند میباید از تبـار سـادات باشـد و اگـو
پیشوای دینی سید نباشد روحانی دی وی از سادات دعا را بو بذر میاواند.
منابع 

افشار حاج علی « .)1312آداب شلغمکاری» مجله يغما س 24
شای ان محتد « .)1377منظومهای به گوی
به کوش

.6

اوری» نامه اقبا صص 622ـ621

سیدعلی آلداود تهوان :هیومند.

فوســیو ســهواب « .)1376مواســم هش ـ اولــی آب شــلغم در اــور» .گــزارش
پژوهشی .تهوان :موکز پژوه
نویی

و سنج

افکار صداوسیتا.

بهووز و موتضی محبی  .)1378جغرافیای خور اصفهان :فالح

هنــوی موتضــی « .)1381اکولــوژی فوهن ــی؛ ن وشــی نــو بــه فوهن ـ
محیطزیأ » فصلنامه فرهنگ مردم س 1

ایوان.
مــودم و

 2صص 26ـ.11

یغتایی ابوالقاسم طغـوا  .)1391از خـور و روزگـاران ،لغـرا نوشـت .زنجـان:
آذرکلک.
یغتایی عبدالکویم حکت

 .)1372بر ساحل کوير نمک تهوان :توس.
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میآورند.

