آيين گلغلتان در اميريه 1دامغان
حسین رحمتی

2

آيمن ولغلتان يكي از آيمنها هه جا مااا در اممريه داميان و اطراف آن
از جمله روستاها حسن آهاد و جزن است كه در مراسمي زاااه و در اتساتمن
هتار زااوي كندك اجرا ميشند هر اين اساس در انرتي كاه تنلّاا اانزاد در
فصل هتار و ها رويش ولها محمها همزمان شاند پاار و ماادر و هزرواان
خااناد تصمم ميومراا آيمن ولغلتان را هرا او اجرا كننا از ايان رو زااان
فاممل را از تصمم خند هاخبر ميسازاا تا در روز منعند هارا والچمناان هاه
 1شتر اممريه يكي از شترها شترستان داميان در استان سمنان است اممريه پمشتر روستايي ها عنانان
اممرآهاد هند هافت االي شتر از خااههايي ايمي و كتن تشكمل شا امها در هتشي از اممريه شاتركي
انساز امز ساخته شا است محصنت

اين منطقه شامل هاغها پساته زردآلان اااار سان ا مازارع

هناوااه و خرهز جزو هتترين محصنت

تر هار شترها اطراف هساتنا ايان شاتر در  24كملانمتر

داميان وا ع شا است
 2ايشان متنلا  1320در اهراهم آهاد ممامي شاهرود استان سمنان و از فرهنگماران فعاال واحاا فرهناگ
مردم مركز تحقمقا

اااوسمما هستنا كه در زممنه جمعآور منضنعا

متتلف فرهنگ عامه هانيژ

جمعآور و هرپايي امايشگا ها انايعدستي و شناسنامهدار كردن اشما منز فعهالمهت ميكنناا ايان
مقاله ها استفاد از پژوهش سركار خاا الته شايستهرخ ها اام «آيمنها شاد آفرين هنمي و فصالي در
فرهنگ مردم» تكممل شا است

 011فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 43پاییز 9412

هاغها ول محمها هرواا البته بل از شروع ولچمني زاان سفر يا پارچاها
را كه خاانادۀ انزاد تتمهه كرد است هه كمار مايهناااا و والهاا را داخال آن
ميريزاا ااا ترااهها و دوهمتيها زاان مادرهزرگ عمه و خالاه اانزاد در
فضا معطر هاغ ول محما طنمنااااز ميشند:

خوشم آما ز آمانت

گل بچیمم و بریزم در قامت

***
رفددتم بدده سددمرقما و قمددا آوردم

رفتم به هزار سی دو رند

آوردم

هموزن زمین و آسمان غم خوردم

که همچین فرزناي به چم

آوردم

***
نچیاه

به باغي رفتم که بلبل کم پریاه

گلي چیام که هرگز ک

گرفته شاخه اي بديحدا بلمداي

که هرگز دست ندامحرم نایداه
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هزاران آفرین بر مدادر تدو

که همچین کقتري در خانه داره

مادر اانزاد ها در حاالي كاه مشاينل چماان والهاا محمهاا اسات
ميخنااا:
شدددادي بزرگانددده

کودکم در این خانه

چین باه به زلقانت

مادرت بده قرباندت

ديان ولها محما و استشمام هن خنش آاتا تراااههاا و اشاعار در
منقبت حضر

محما را هر زهانها جار ميسازد:

همه کوه و کمر بوي تو داره یا محمّدا

کاوم گل قامت روي تو داره یا محمّا

همون ماهي که از کوه ميزنه یا محمّا

نشان طاق ابروي تدو داره یدا محمّدا

مشددددامم تددددازه از بددددوي محمّدد دا

بددده قربدددان گدددل روي محمّدددا
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کف دستت حماي تازه داره

قا و بداالت بده مدا انداازه داره
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ها پايان كار ولچمني زاان هه منزل پار و مادر اانزاد مايروااا؛ والهاا را
رو پارچها ميريزاا و آاتا را پرپر ميكننا و اور در تههت ولبرگها خاار
و خاشاك و حشر ا هاشا آن را ميزداينا سپا مادرهزرگِ انزاد اسافنا دود
ميكنا و هه ممان جمع ميآورد و ها ااا هلنا ميونيا:
سبز است سپما سبزهکار است سپما

سررشته لا هزار کار است سپما

مي سوخت نبي سپما از بیدر گزندا

ج

چشم با خلق را سپما است
بر قبه پر نور محمّا للوات

حاضران در همان حال كه مشينل پاك كردن و پرپر كردن والهاا هساتنا
النا

ميفرستنا هرا اجرا اين آيمن معمنتً مادرهزرگ انزاد را هه حماام

ميهرد و او را شستشن مي دها هرخي امز مقاار حنا هه دست او ميزانا پا
از آن مادر انزاد پارچه سفما انيي را كاه در اااطهح مايونيناا آب هاه آن
ارسما است ميآورد و ولها محمها پرپر شا را داخل آن ميريزاا

آيین گلغلتان در امیريه دامغان 011

و متمااان انزاد را مي هنسنا و او را داخل پارچه و هر رو ولهاا محماا
مي وذاراا و مقاار هرگ ول ه رو او ميريزاا سپا دو طرف پارچاه را
چتار زن كه معمنتً مادر خاله عمه ماادرهزرگ ياا خنيشاان اانزاد هساتنا
ميومراا
آيمن ولغلتان انزاد ها اام پنج تن و ذكر النا

و تكان دادن پارچار پار از

ول و غلتااان انزاد در همن آاتا ادامه ميياها همزمان ها غلتااان انزاد در مماان
ولها محما

النا خنااي زاان فضا خااه را معطار هاه عطار االنا

ميكنا
لدددلوات را خددداا گقدددت در شددد ن مصدددطقي گقدددت

للّ لي محما للوات بر محمّا

خارا ميخوانا این د ا را

للّ لي محما للوات بر محمّا

اول خدددددددددددددددددددددوانم خددددددددددددددددددددداا را

للّ لي محما للوات بر محمّا

لدددددددددددددددي شدددددددددددددددیر خددددددددددددددداا

للّ لي محما للوات بر محمّا

لددددددددددددددددددددددای ه زهددددددددددددددددددددددرا را

للّ لي محما للوات بر محمّا

امددددددددددددددددددددددام مجتبددددددددددددددددددددددي را

للّ لي محما للوات بر محمّا

شددددددددددددددددددددددییا کددددددددددددددددددددددرب را

للّ لي محما للوات بر محمّا

بددددددددددددددداس مدددددددددددددددهل دددددددددددددددا را

للّ لي محما للوات بر محمّا

چیددددددددددددددارم امددددددددددددددام سددددددددددددددجاد

للّ لي محما للوات بر محمّا

پدددددددددددددددمجم امدددددددددددددددام بددددددددددددددداقر

للّ لي محما للوات بر محمّا

ششددددددددددددددم امددددددددددددددام لددددددددددددددادق

للّ لي محما للوات بر محمّا

هقددددددددددددددتم امددددددددددددددام کددددددددددددددا م

للّ لي محما للوات بر محمّا

موسي که زد صا را بر روي سم
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مادرهزرگ انزاد را كه فقط لباس زير هر تن دارد همن حاضران ميچرخااا
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هشددددددددددددددتم امددددددددددددددام رضددددددددددددددا را

للّ لي محما للوات بر محمّا

نیددددددددددددددم امددددددددددددددام جددددددددددددددواد را

للّ لي محما للوات بر محمّا

دهددددددددددددددم امددددددددددددددام هددددددددددددددادي

للّ لي محما للوات بر محمّا

یدددددددددددددازدهم امدددددددددددددام سدددددددددددددگري

للّ لي محما للوات بر محمّا

میدددداي لدددداح زمددددان

للّ لي محما للوات بر محمّا

دوازدهددددم امددددام غایدد د

در اين حال هماه هاه احتارام ماام مايكنناا و در حاال ايساتاد االنا
ميفرستنا
پا از آن هاز سرورم خنااان ترااههايي ميشاناا كاه اغلاب در تناامف
زيباييها انزاد منرد اار است:
در کوچهها ک ه سیا پیاا شا

از مدددین 9کددد ه پمجددده مددداه پیددداا شدددا

من الف نميزنم خاا ميدانا

امشد د شد د مددداه نبدددود مددداه پیددداا شدددا

***
نمدددددا شدددددوم 2شدددددا نمددددداز مدددددن قضدددددا شدددددا

دو تا کقتر ز دست من رهدا شدا

ییددددددي موسددددددي شددددددا و در کددددددوه مماجددددددات

ییدي جدداروکا امددام رضددا شددا

***
کبوتر را من آوردم از کوه

کبوتر بچه بال بدا مدن کمدا خدو

ناانستم کبوتر بي وفدایي

که پیا از من کما رو بر سر کوه

 min 1هه معني ممان

 namâšum 2هه معني و ت اماز شام
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پسر مصر به این خوبي نیست

داغ فرزندددا نبیمدددا پدددارت

***
قا ر ما رخ زیبدا داري

آنچه خوبان همه دارنا تو ییجا داري

چشم شی

ارضت گل لبت غمچه زبانت بلبل

بمشین دور تو گردم که تماشدا داري

***
دلم گرفته از آن زلف پرشین که تو داري

قرار برده ز من آن ل و دهن کده تدو داري

ز بوي پیرهمت زناه مدي شدود دل مدرده

خوشا به مردم آن شیر آن وطن که تو داري

***
اي سرو شدما از کجدا آمداه اي

اي خرمن گل ز باغ جان آماهاي

خون شا دلیم براي دیر آمانت

اي خرمن گل ز باغ جان آماهاي

***
اي مالی روضه رضوان خوش آماي

اي غمچددهسددبز اول قددرآن خددوش آمدداي

اول که پدا نیدي بده گلسدتان کائمدات

مجمونلقت به ملک سلیمان خوش آماي

***
چشم سییت زیره به بار آورده

شق تو مرا به این دیار آورده

من الف نمي زنم خاا مي دانا

فرزنا کجدا را بده کجدا آورده
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بي نمک نیست ل پر شیرت

ميتوان گشت به قربان سرت
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قام هاي لي بدا سُدم دلدال

رقهاي بر و روي محمّا

چییاه بر زمین و سر زده گل

امیریه ببین باغ پر از گل

پا از النا خنااي و ترااهخنااي و غلتااان انزاد در ول ها ذكر النا
هر محمها و آل محمها كندك را ها پارچر پر از ول هر زمامن مايوذارااا و هار
كاام از خنيشان كه هايه و تحفها آورد ااا در كنار پارچه ول ميوذاراا ها
پايان آيمن ولغلتااان ماادر اانزاد والهاا را در ساايه خشاک مايكناا و در
كمسها مي وذارد تا اور انزاد پسر هند مقاار از آن را در س اد و مقااار
را در تههت لباسها داماد اش هريزاا و اور دختر هند س اد امازش را ها
مقاار از آن ولها معطر كننا و امز در تههت جتمزيهاش هگذاراا
وفتني است ورچه خاستگا اين جشن شترستان داميان هنيژ شتر اممرياه
است امها عه ه مناان هه ول غلتااان در مناطق استان سمنان همچانن شااهرود
ديزج ممامي و كهتهخمج امز اين جشن را هروزار ميكننا اكته ديگر آاكاه در
هاور هروزاركنناوان اين آيمن غلتااان انزاد در ولهاا محمهاا

طاراو

و

شاداهي و سهمتي او را تضممن ميكناا شاايان ذكار اسات در وذشاته هارا
كندكااي كه رار هند ولغلتان شناا شبي پمش از ولچمناي جشان حناهنااان
تاارك ديا ميشا اين جشن كامهً زاااه هند و هزروان ا نام در خااه والااين
كندك جمعميشااا و پا از ارف شرهت و شامريني سرااگشاتان كاندك را
حنا ميورفتنا و اشعار زير را ها شاد ميخنااااا:
امش چده شدبه شد حمابماانده

دست و دل و دیاه همه در فرمانه

جان قربان کمم که وقت گلغلتانه

خورشیا به خانه پار(قمر) میمانه

 1اال اين مصرع در وذشته چنمن هند است  :از اين ا تا سپاهنن تا سر پل
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آيمن ولغلتان را هرا كندكان خند اجرا ميكننا شتردار اممريه امز ا اام هاه
هروزار اين آيمن در الب جشننار كرد است هرپايي اين جشاننار معمانتً
در روزها 21و 22ارديبتشت هر سال است كه تاكننن شش دور هروزار شا
و رار است هفتممن دور اين آيمن ها شكن همشاتر در ارديبتشات  1393هرپاا
شند
جشننار والغلتاان از جملاه جشاننار هاايي اسات كاه تنااساته در طاي
سالها وذشته جايگا خااي در همن آيمنها معنن ايران هاز كنا و اقاش
متمي در جلب وردشگران آيمني ايفا امايا هممن امر هاعاث شاا اسات ايان
جشن هه عننان ممراث معنن اممريه داميان هه ثبت ملّي هرسا و زممنهها ثبت
جتااااي آن امااز فااراه آمااا اساات وفتنااي اساات وهگاااهي هااه اشااااي
 http://www.golghaltan.comرا ااااز شاا اسات كاه اخباار جشاننار را
ااعكاس ميدها و از عه همناان هرا حضنر در اين مراس ثبت اام ميكنا
جشننار ولغلتان فرات ميتنمي است تا ضمن احماا م ااد ايان آيامن
پسنايا

اهلمتها وردشگر اممريه هه وردشگران معرّفي شاند معمانتً در

اين جشننارۀ دو روز هراامهها زير اجارا مايشاند :والغلتاان كندكاان در
فضايي كامهً آيمني و زاااه وشت و وذار در درياچه اماک حااج علاي لاي

1

آيمن سامننپزان از سان هااانان اممرياه اجارا منسامقي محلّاي انازاااوان
حسنآهاد و هروزار ر ص چنب ااناختن ضارب زورخاااه از سان اساتاد
شمرخاا هروزار امايشگا انايعدستي و حضنر در كاروا تااههافي اممريه

 1اين درياچه در 177كملنمتر اممريه وا ع است
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جشنواره گلغلتان :امروز جاا از آاكه هرخي خااناد ها در فصال هتاار

