راهکارهایسنتیمقابلهباگرمایتابستاندربهبهان 
(تاريخ دريافت ،1011/5/17 :تاريخ پذيرش)1011/7/23 :

1

خیراهللمحمدیان 
چکیده
فصل تابستان همواره با گرما ،عطش و تشنگی توأم بوده و هست .اين ويژگـی در شهرسـتان بهبهـان
دوچندان است؛ زيرا به دلیل موقعیت جغرافیايی ،فصول گرم آن طوالنیتر است .در اين منطقه  6تا 7
ماه سال ،هوا گرم و گرمای شهر طاقتفرسا است .در واقع بهبهان از گرمترين نقاط کشور بـه شـمار
میرود .شروع گرما در اين شهرستان ،اوايل ارديبهشت ،اوج آن ،ماههـای تیـر و مـرداد و پايـان آن،
اواخر مهرماه است؛ يعنی حدود  6ماه مداوم در بهبهان ،هوا گرم و دما بین  03تا  53درجه سـانتیگراد
است .در مرداد و شهريور هم ،شرجی و رطوبت هوا امان مـردم را مـیبـرد .امـا بهبهـانیهـا ماننـد
هماستانیهای صبورشان سالهاست که خود را با اين شرايط وفق دادهاند .نويسنده که خود بـومی و
ساکن اين شهر است ،با تکیه بر پژوهش میدانی و مشاهدات مشارکتی ،دادههای مقالـه حاضـر را از
طريق يادداشتبرداری گردآوری کرده و برحسب ضرورت برای تکمیل اطالعات از منابع اسـنادی و
کتابخانهای بهره برده است .در اين مقاله به تشريح کنشها ،راهکارها و ابزارهای مردم بهبهـان بـرای
مواجهه با گرما پرداخته شده و انواع مشاغل سنتی ،خوراکیها ،پوشـاک ،معمـاری مـردم شـهر و ...
مورد بررسی قرارگرفته است .در پايان نیز اصطالحات مربوط به گرما و تابستان در فرهنگ ،ادبیات و
ضربالمثلهای عامیانه بهبهان تشريح شده است.
کلیدواژهها :بهبهان ،گرما ،تابستان ،فرهنگ عامه ،ضرب المثل ،طب سـنتی ،تغذيـه ،سـرداب،
سقاخانه

 .2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،شاعر ،نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه.
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 .1مقدمه

و

بهبهان یکی از شهرهای استان خوزستان ،در جنوب غربی ایران واقع شتده است

مرک آن در جنوب شرقی این استان قرار دارد .بر استاس آخترین سرشتماری ،در ستال
 2835جمعی

شهر بهبهان  211/704نفر بوده اس  .گسای

آب و هوای شهر ،نیمهبیابانی یا کوهپایهای است

مرکت آمتار ایتران2833 :
از 50

و ثتداکثر دمتای آن بته بتی

درجه در تیر و مرداد و ثداقل دمای آن بته کمتتر از صتفر درجته در اواختر آکر و دی
میرسد .بنابراین و با توجه به ویژگیها و مختصتات جغرافیتایی ،متیتتوان گفت
زندگی روزمره در شهر بهبهان با مقوله گرما ،عجین و درهمسرشته شده اس

کته

و «نحتوه

مواجهه با گرما» در فرهنگ مردم این شهر ریشتهای دیرپتا دارد .مقالته ثاضتر ،پتس از
معرفی شهر بهبهان ،به وجه تسمیه و تاریخچه آن پرداخته و برخی از مهمترین کن هتا
و راهکارهای مردم این دیار را برای مواجهه با گرمای طاق فرسا تشریح کرده اس .
درخصوص پیشینه تاریخی این شهر میتوان گف  ،نام قتدیم بهبهتان ،ارجتان بتوده
اس  .ایال

باستانی ارجان گمشتمل بر شهرستان بهبهان و استان کهگیلویه و بویراثمتد

و بخ هایی از استانهای فارس و بوشهر و خوزستان کنونی متعلق بته دوره ایالمتی و
دوره میانی در ایران بوده اس

که میتان دو استتان خوزستتان و فتارس قترار داشت

.

ناصرخسرو قبادیانی ،شاعر و جهانگرد مشتهور کته در ستال  448ه .ق از شتهر بت رگ
ارجان 2گذشته اس  ،مینویسد« :ارجان شهری ب رگ اس
مرد بود و بر جانب شرقی آن رودی اس

و درو گدر آن بیس

هت ار

که از کوه درآید و به جانتب شتمال آن رود.

چهار جوی عظیم بریدهاند و آب از آن شهر به در برده و خرج زیتاد کتردهانتد و شتهر
چنان اس

که چندان که بر روی زمین خانه ساختهاند در زیترزمین هتم چنتدان دیگتر

باشد و در همهجا از زیرزمینها و سردابها آب میگذرد و تابستتان متردم شتهر را بته
واسطه آن آب در زیرزمینها آسای

باشد ».گناصرخسرو274 :2871 ،

این سبک معماری و استفاده بهینه از آب که دقیقاً مربتوط بته هت ار ستال پتی
گبهبهان قدیم اس  ،نشان میدهد کته متردم ارجتان بتا مهندستی و قبتول زثمت
 .2بهبهان قدیم

ارجتان
فتراوان
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ثفتظ کننتد .هنتوز هتم

 .2پیشینه پژوهش

موضو مقابله با گرما بیشتر از نگاه پ شکی مورد توجه پژوهشگران بتوده است  .از
نگاه فرهنگ عامه نی راهکارهای طب سنتی متوجته پیشتگیری و درمتان گرمتازدگی و
کاه

ثرارت بدن و تعدیل م اج از طریق توصیههتای غتذایی است  .رویکترد دیگتر

فرهنگ عامه ،رویکرد معماری و خنککنندگی محیط برای مقابله با گرماس  .اما با نگاه
فرهنگی یعنی بررسی واژهها ،اصطالثات ،زبان دها و نی بررسی اب ارهای سنتی پوشاک
و مشاغل مرتبط با آن اثر مستقلی منتشر نشده اس .
 .3بحث و بررسی

1ـ .0گرما در واژهها ،اصطالحات و ضربالمثلهای مردم بهبهان
مردم این شهر به تابستان «تُوِسرو» میگویند که محرف تابستان اس ؛ با اعمال فراینتد
واجی ابدال همخوان /ب /به /و /و کاه

همختوان /ن /پایتانی از ریشتهی «تفنتو »2و

«ت  »1یعنی ثرارت و گرما گرفته شده و با پسوند ستان ترکیب یافته اس  .در ادامه بته
برخی از کاربردهای کلیدواژه گرما اشاره میشود:
گَرْم :این واژه با معانی مختلف و کاربردهای متفاوت بته کتار متیرود .بترای مثتال:
 2آب گرم ،هوای گرم ،گرما .نگتارش ایتن واژه در متتون مختلتف ،صتورت متفتاوت
داشته اس

برای مثال ،در اوستا گرم ،8در پهلوی گرم 4و در پارسی باستان گرما 5به کتار

میرفته اس  1 .کنایه از پرشور و ثال که صتف

برختی از افتراد است « :اُدِمِ گَرمتی:
1. tafnu
2. tap
3. garema
4. garm
5. garmâ
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توانستهاند زندگی راثتی داشته باشند و سازگاری خود را با طبیع
این عادت یعنی ساخ زیرزمین یا همان سرداب ،در میان بهبهانیها مرسوم اس .
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انسان پرشور و ثالی است  8 ».گتاهی کنایته از انتقتال فتوری ستخن شخصتی بترای
شخصی دیگر اس

که نوعی سخنچینی محسوب متیشتود« :دی رضتای ثرفتی متژد
2

ثلیمه ت د نون گرم نها و بردی ت دس خاهارشی نها :
گمادر رضا به منظور سخنچینی ،ثرف های مشهدی ثلیمته را گترم و نترم و تتازه
برای خواهرش تعریف کرد.
گَرمِگرم :به معنی  2به همان ثال

گرمی ،درگرماگرم ،درثالیکه هنوز نتان ،غتذا،

آش یا  ...گرم اس « .هریسه بهد گرمگرم بخور :1گهریسه /ثلیم را باید به همان ثالت
گرم خورد 1 .کنایه از فوری ،بالفاصله پس از دریاف  ،تا فرص
از دس

و وقت

باقی است

نرفته اس .

گَرم نَرم :مرکشب اتباعی و کنایه از نان یا غذایی اس

که تازه پخته شده وگرم و باب

دندان اس .
گَرملرُو :کنایه از به گرمی گراییدن هوا در سرمای زمستان« :هوا که گرمرو وبتی متورا ات
چال

در مین :8گهوا که مقداری گرم شد ،مورچهها از النههایشان بیرون میآیند.
4

گرم وبید  :یعنی گرم شده اس  .کنایه از رسیدن به مرثله آمادگی برای شرو یتا ادامته
یا انجام کار گرم شدن در اشعار ناصرخسرو نی به همین معنا به کار رفته اس :
چو مرکب گرم کرد از پی

یاران

برون افتاد از آن هم تکسواران
گنظامی گنجوی78 :2830 ،

زمینکَن کوهِ خود را گرم کرده

سوی ارمین زمین را نرم کرده
گهمان73 :

عبارت گرم 2 :5گرم ،با ثال

گرم ،استفاده از غذای گرم و تازه  1خربت ه گخیتار

گرمیه :خرب ه
1. di rezây harfey mežde halima te do nune garm nehâ vo bordey te da:se xâhârešey nehâ
2. harisa bahad garme garm boxora
3. havâ ke garmrow vobi mura a te čâhšo der miyen
4. garm vobide
5. garma
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گرم میین ،سرد میشن  :کنایه از اینکه در دوستی و آغتاز آشتنایی ،شتروعی ختوب
1

گرمه  :گرم شده ،چی ی که بر اثر دمای محیط گرم و ن دیک به فاستد شتده باشتد.
8

مقابل سرده گسرد شده
4

گرمهی کرد  :گرمازده شده اس  .مهمترین عالیم گرمازدگی عبارتاند از :افت ای
دمای بدن ،سردرد ،سرگیجه و منگی ،بدثالی و بیاشتهایی ،تشنگی شدید ،تتپ
به تندی نفسکشیدن ،تعرق شدید ،رنگ پریدگی ،نمناک شدن پوس

قلتب،

بدن و انقباضتات

شدید عضالنی.

گرمی :5طالبی ،خرب ه «خیارگرمیی :خرب ه /خیار سیرد :هندوانه»

گرمی :هر نو خوراکی که طبیعتی گرم دارد؛ مانند :عسل ،گردو و ...

گرمی قلباالسد :7کنایه از فصل گرما ،گرمای بسیار شدید که از دهم تیر متاه آغتاز

میشود و تا دهم مرداد ماه ادامه مییابد .قلباالسد ،ستارهای در وسط برج اسد و یکتی
از صور دوازدهگانه فلکی به شکل شیر اس  .اسد ،برابر تموز 7و معادل دهم تیر تا دهتم
مرداد ایرانی اس .

گرمی خاری پزو :3گرما و شرجی باالی تابستان که در باور عوام برای رطب کتردن

خارک اس .

3

پغلمه /پخلمه  :هوای دمکرده و بسیار گرم ،شرجی و مرطوب.

تشت تیرو :20سالهای بسیار دور به دلیل اینکه در تیرماه هوا بستیار گترم و آتشتین
بود ،مردم بهبهان به آن «تَش ی تیرو» میگفتند .یعنی آتشی که در تیتر گذاشتته و پرتتاب
1. garm miyn sard mišen
2. garmeha
3. sardeha
4. garmehi kerde
5. garmay
6. garmey qolbol asad
 .5ماه نهم سریانی

8. garmey xâray pezu
9. poq(x)olma
10. tašta tiru
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دارند ،اما در ادامه ،روابط آنان رو به سردی میرود.
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میشود یا شعلهوری آت

در تیر ماه .این تعبیر ،کنایهای برای ماه تیر بود که هتوا در آن
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بسیار گرم و آتشین میشد .ریشه این واژه ،اوستتایی است
1

2

و در اوستتا تیشتتریه و در

پهلوی تیشتر گفته میشد که از ای دان می دییسنا و نگهبان باران بوده اس .
8

گر ظهر  :وسط ظهر تابستان که هوا بسیار گرم است  ،ظهرگرمتا ،درست
4

در وقت

5

ظهر که هوا بسیار گرم اس « .غر ظهر یا غب ظهر » هم گفته میشود.
باد حیرو :7بادی که از ناثیه جنوب شهر بهبهان میوزد و زمتانی کته آستمان ابتری
باشد ،میگویند ثتماً موجب باران میشود؛ امرتا اگتر وزش ایتن بتاد از اواستط تیتر تتا
شهریور ماه ادامه داشته باشد ،چون از سم

خلیجفتارس متیآیتد و بتا ختود رطوبت

زیادی میآورد ،هوا را گرم و شرجی میکند .شاید دلیل نامگذاری آن به ثیرو این باشد
که از سم

ثیره ،7برمیخی د و بهطرف بهبهان میآید .شاید هم مخفشف ثیران به معنی

سرگردان باشد.
تش باد :3باد گرم و آتشین که در فصل تابستان و بویژه ماههای تیر و مرداد میوزد.
توسو جومن بچی يتیمن :1تابستان پیراهن افراد فقیر اس  .کنایه از اینکته در فصتل
تابستان مخارج زندگی از دیگر فصلها کمتر اس .
توسو ای ماس بريزه پی درخت ،خشک ومبو :20اگر در فصتل تابستتان ماست
پای درخ

را

بری ی ،خشک میشود .اشاره به اینکه خوردن ماس  ،کار آب را نمیکنتد؛

بلکه عط آور اس

و موجب خشکی دهان و تشنگی بیشتر میشود.
1. tištrya
2. tištar
3. gorre zohr
4. qorre zohr
5. qobbe zohr
6. bâde hiru

 .7نام منطقهای در شبهج یره عربستان.

8. taš bâd
9. tovessu jumene bečey yetimen
10. tovessu ay mâs berize poy deraxt xošk vombu
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2ـ .0سبک معماری و شهرسازی بهبهان و ارتباط آن با گرما
هوای گرمسیری بود .محلتههتای قتدیمی آن هماننتد دیگتر شتهرهای منطقته گرمستیری
2

کوچههای تنگ و باریک و پُرپیچوخمی داشته که به آنها «تنگاره » میگفتنتد و دیوارهتای
سایهگیر آن به فضاهای بازی منتهی میشد که آن را «میدان» مینامیدند .در ایتن میتدانهتا
عالوه بر مکانهای عمومی مانند مسجد ،ثسینیه ،ثمرام ،بتازار و مغتازههتای قتدیمی نیت
وجود داش

که به شهر جلوه زیبایی میبخشیدند .هر میدان را یک «محلشه» مینامیدند.

خانههای قدیمی به طور معمول ،دارای ثیاطی مرک ی بودند و ستاختمانهتا در دو
طرف مقابل و یا سه طرف ثیاط ،ایوانهای عمیتق و ستایهگیتر ،ستتونهتای قطتور بتا
گچبری و زیرزمینهای گود با بادگیر داشتند .اتاقها نیت گتاه بتا یتک در و گتاه بیشتتر
گتا پنج در رو به ایوان باز میشدند .دیوارهای ساختمانها از سنگ و گچینته و ستقف

طنبیها 1و یردها 8طاقی و ضربی بود که با کاهگل اندود میشتدند .ستقف اتتاقهتا بتا
تیرهای چوبی که بر روی آنها نیها و سپس ثصتیرهایی متیگستتردند و روی آنهتا را
اندود میکردند ،ساخته میشد .همچنین سقف ایوانها را به شکل طاق همراه بتا ستتون
میزدند تا هوا و باد را به جریان بیندازد .استفاده از آجر که طبع سردی دارد ،بته عنتوان
سنگفرش ثیاط خانه و دیوارهای گلی و آجری موجتب خنکتی فضتای خانتههتا و در

نتیجه شهر میشد .نیمدرها 4و درهای اتاقها بته طتور معمتول ،دو لنگتهای و از جتنس
چوب بودند و قسم

باالی آنها با شیشههای رنگین ت یین میشد.

در نو قدیمیتر معماری ،طنبی و یُردیی و ایوان وجود داش  .در این شیوه در یتک
طرف از خانه ،سالن ب رگ مستطیلشتکلی بته نتام «طِنِبتی» و در دو طترف ایتوان نیت
سالنهای مربعشکلی به نام «یُردیی» ساخته میشد که در همه آنها در ایوان باز میشتد و
سقف آنها طاقی و ضربی و گنبدیشکل بود و «گُلُمبِتی» نامیده میشد .گاهی قسمتی از
 :tangâra .2تنگ راهه
 :teneb .1سالن ب رگ مستطیلشکل
 :yord .8سالن مربعشکلی که در دو طرف ایوان قرار داش .
 :nimdar .4پنجرهها
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طنبی را دو سقفه میزدند و از سقف اول که کوتاهتر بود ،برای نگهداری و انبتار برختی
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وسایل خانه ،مانند ظروف و صندوقهای لباس و  ...استفاده میکردند ».گروشتنبخت ،
 73 :2873ت 77
در اغلب خانهها چاه وجود داش

و اعیان و اشراف شهر گتاهی ثیتاط انتدرونی و

بیرونی داشتند که هر کدام از آنها از تمامی ضروریات یک خانه از قبیتل اصتطبل بترای
رستوران ،دستشویی ،زیرزمین ،انباری ،مطبخ و ...برخوردار بودند .ایوانهای ب رگ ،زیبا
و سایهگیر با ستونهای قطور گچبریشده در دو طرف ،زیبایی خاصی به فضتای خانته
میداد و مصالح ساختمانی عموماً از ستنگ و گتچ و خشت
تیرهای محکم تنه درخ

سرو که در گوی

و آجتر بتود ،همچنتین از

بهبهانی بته آن «خترس» 2گفتته متیشتود؛

برای سقف اتاقها استفاده میشد .در اغلب این خانهها چند خانواده با صفا و صمیمی
در کنار هم زندگی میکردند .شاخصه معماری خانههای قتدیمی بهبهتان ایتن بتود کته
دیوارها از گچ و سنگ و سقف اتاقها گلی بود و هر چند سال به اَنتدود کتردن پشت
بامها اقدام میشد.
سایهگیر بودن دیوارها ،وجود ثوض در ثیاط و چاه در گوشهای از خانه ،همچنین

قد کشیدن درختان نخل و کُنار 1در کنار ثوض وسط ثیاط موجب میشد که متردم از
شدت گرما اثساس خستگی نکنند .ثیاط خانهها ،کوچههتا و محتالت عمومتاً ختاکی
بودند و در سایه دیوارهای بلند خانهها با پاشیدن مقداری اندکی آب روی خاک کته بته
بهبهانی فِرِنگِ اُو گفته میشود و کنایه از مقدار اندک آب برای خیس کردن نتان

گوی

خشک محلی یا آبپاشی ثیاط خانه یا پش

بام یا کوچه اس  ،خنک میشدند.

بیرون از خانه و پشت ِ در منتازل اعیتانی ،گتاهی دو ستکو رو بته روی هتم بترای
استراث

در عصر وجود داش  .همسایگان در سایه دیوارهای به هم چستبیده ،بلنتد و

سایهگیر منازل ،ثصیری پهن میکردند و روی آن مینشستند .گاهی هم کته گرمتا زور
میآورد و شدت پیدا میکرد ،با بادبی نی که در دست

داشتتند ،ختود را بتاد متیزدنتد.

1. xeras
 .1سدر
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بعضیها «دول اووی» با خود میآوردند و از آب خنک آن متینوشتیدند .بعضتی هتم
مبلغی نتاچی ،

گذاشته و در کوچهها به شغل سقایی مشغول بود ،میشنیدند ،با پرداخ

لیوانی آب خنک میخریدند و نوش جان میکردند .پیشهوران هم اغلب مشک ،ثبرانه یا
کم دول آبخوری در محل کار خود داشتتند و کستانی کته بته رستم رفاقت

دس

و

دوستی برای سرزنی یا سفارش ،تقاضای قبلی یا گذران عمتر و ...نت د آنتان متیرفتنتد،
میتوانستند از آب خنک آنها گلویی تازه کنند .بعدازظهرها نی پسران و گتاهی دختتران
با دول یا آفتابه آبی به پش بام خانه متیرفتنتد و آن را آبپاشتی متیکردنتد تتا بترای
خوابیدن در شب خنک شود.
از آنجا که سطح بیرونی پش بام خانهها گل بود و به مرور زمان در فصتل زمستتان،
به دلیل بارش باران ،الیههایی از آن شسته و باریک متیشتد و اثتمتال ریت ش آب بته
داخل اتاقها وجود داش  ،هر چند سال یک بار ،پش
در گوی

بام خانه را کاهگل میکردند که

بهبهانی به آن «اَندیمو» میگفتند .اَندیمو ،به معنای پوشاندن ،اندود کتردن و و

در اصطالح ،گِلمالی و کاهگِل کردن پش بام خانههایی با سقف گلی است

تتا آب بته

پایین سقف نفوک نکند.
اندود کردن پش بام خانه در معماری سنتی این خاصی

را داشت

کته در زمستتان

گرمای درون خانه را ثفظ میکرد و در تابستان ،هوا را خنک نگه متیداشت  .ترکیتب
کاه با گل بوی مطبوعی داش

و موجب نوازش مشام رهگذران میشد .این کار به طور

معمول ،هر دو سه سال ،یک بار در فصل پایی و قبل از بارش باران انجام میگرفت
منافذ عبور آب در پش

تتا

بام خانههایی که سقف گلی دارند ،بسته شود.

در ریشهیابی این واژه ،واژگانی متفاوت با تشابهات زیاد دیده شده که عبارتانتد از:
ثاشیه برهان قاطع «هندوتن» 1در پهلوی فرهوشتی و در فارستی باستتان «هنتداریتی»،8
درگوی

تالشی «اندوم ،اندو:گلمالی» ،درگوی

خراسانی «انداوِهکتردن یعنتی مالیتدن،

 :dule owvi .2ظرف مخصوص آبخوری
2. handutan
3. handârayti
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وقتی ندای «یا ساقی عطشان کربال» را از سقایی که چنتد مشتک آب بتر پتاالن االغت
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انداوِه :ماله» در لغ نامه دهخدا ،انداوه به معنای سرمه سلیمانی و در فرهنگ جهانگیری
و آنندراج «انداوِه ،انداویدن» به معنای گلاندود کتردن بتام آمتده است  .بتههرثتال در
بهبهانی ،این واژه با مصدر «کِردِه» میآید و به معنای گلاندود کتردن بتام خانته

گوی

2

اس  ،کاهگِل کردن پش بام با گل و مقداری کاه ریت گای وگتام ستنتی «انتدیمو » هتم
گفته میشود .برای این کتار ،گِتل نترم بتدون ستنگ را بترای متدت چنتد روز در آب
میخیساندند تا به شکل شُل و گِل درآید .سپس برای چسبندگی بیشتر ،مقداری کتاه در
آن میریختند و ترکیب میکردند و در نهای  ،روی سطح بام میمالیدنتد .بته ایتن کتار
اندیمو یا اندود 1گفته میشد.
0ـ .0اهمیت زيرزمین در سبک معماری سنتی
زیرزمین که در گوی

بهبهانی «سیرداب» خوانده میشود ،ج ء جداییناپتذیر عمتوم

خانهها در بهبهان قدیم بود و از آن استفادههتای فتراوان و متعتدد متیشتد .در گذشتته
زیرزمینها انبار غالت ،ثبوبات و محل کخیرهسازی مواد غذایی و خوراکی متردم بتود.
گونیهای گندم ،جو و برنج و خمرهها و بکاهای 8مملتو از غتالت و ثبوبتات از قبیتل
گندم ،برنج ،باقال و  ...در سردابها نگهداری میشد .همچنین محتل نگهتداری اشتیای
غیرضروری از قبیل پاتیل ،مجمعه و  ...بود.
به واسطه وجود بادگیر 4که از فصیل بام خانه در دیوارها ایجاد میشد و تا زیترزمین
ادامه مییاف  ،هوای خنک به داخل زیرزمین هدای
همیشه خنک بود و دمای کمتری نسب

میشد .به این ترتیب ،ایتن مکتان

به سایر اتاقها داش

ثتی امروز هم با روشتن

کردن یک پنکه در زیرزمین ،میتوان در گرمای ظهر تابستان بته آن پنتاه بترد و بعضتی
مواد خوراکی و مصرفی را برای مدت طوالنی در آن نگهداری کرد.
1. andimo
2. andimu/ andud
 .8بکاها :ظروف سفالی ب رگ مانند خمره
 .4به گوی

بهبهانی هواک
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4ـ .0ابزارهای سنتی مورد استفاده مردم در فصل گرما
در گذشته ،مردم بهبهان بترای راثتتی و آستای

خوراکیها ،نوشیدنیها ،ثبوبات و غالت خود ،اب ارهای مناسب ،ستبک و متناستب بتا
گرما را به کار میگرفتند .با توجره به رواج مشاغل سنتی در گذشته ،اب ارهتایی هتم کته
مورد استفاده قرار میگرف  ،اغلب ساده ،دس ساز ،بومی ،سبک وزن و قابل ثمل بود.
مهمترین این اب ارها عبارت بودند از:

بابیزه /بوبیزه /بوبیزنی :2محرف بادب ن ،از صنایع دستی محلی اس

زنان هنرمند روستایی و به طور معمول از برگ درخ
برگ درخ

کته بته دست

خرما بافته میشود .آنان مقداری

خرما را به شاخهای وصل میکنند و به شکل قوسی یتا مربتع ،بتا نقت

و

نگار مختلف میبافند .از بادبی ن برای خنک کردن هوا استفاده متیکننتد و گتاه نیت بته
منظتور تت یین ،پارچتههتای کوچتک چهتل تکته و رنگارنتگ را دور آن متیبافنتتد .در
ضربالمثلهای محلی آمده اس « :فلونی بوبی ن دووتان و جوروف انجومنا»

1

گاین فرد مانند بادبی ن در مجالس عروسی و جتارو در مجتالس عت ا ثضتور دارد.
کنایه از اینکه همهجا ثضور دارد و در هر کاری دخال
حصیر :8فرش و زیراندازی اس

درخ

میکند و نخود هر آت

اس .

دستباف و سبک کته روستتاییان هنرمنتد از بترگ

خرما و در ابعاد مختلف به شکل شتطرنجی متیبافنتد .بته آن «بتل» هتم گفتته

میشود .ثصیربافی از صنایعدستی بهبهان اس .
بوريه :4بوریا ،نوعی ثصیر اس

که با ساقه شکافتهشده نی بافته میشود و مصارف

مختلف دارد؛ ازجمله ،در سقف خانههای گلی قدیمی و فرش مساجد یا منازل.
بل :5نوعی ثصیر ،فرش یا زیرانداز که با دس

درخ

هنرمنتد زنتان روستتایی و از بترگ

خرما به شکل شطرنجی ،در ابعاد مختلف بافته میشد.
1. bowbizeney
2. foluni bowbizen dowvetân vo jowrufe anjumenâ
3. hasir
4. burya
5. bal
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بیشتتر و بته منظتور نگهتداری از
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تپره  :وسیلهای دس ساز مانند کولرهای آبی امتروزی بترای خنتک کتردن هتوا در
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تابستان .به این ترتیب که با تخته ،جعبهای درس

آن را

متیکردنتد و اطتراف و پشت

خاراشتر میگذاشتند؛ سپس آن را خیس میکردنتد و یتا رشتته آب بتاریکی از رویاش
عبور میدادند و در جلو آن ،پنکهای روشن میکردند تا هوای خنک تولید کند.
8

2

مشاکه  :ساقههای خشک و ب رگ گیاه ب رک که دانه از آنها جدا شتده و بته طتور
معمول ،برای سوزاندن و آت

روشنکردن به کتار متیرونتد .از دیگتر متوارد استتفاده

مشاکه ،گذاشتن یخ البه الی آن برای نگهداری بود .مورد دیگتر ایتن بتود کته آن را در
نیمدری یا دریچه اتاقهای گلی میگذاشتند و رویاش آب میپاشیدند تا با وزیدن بتاد
شمال ،فضای داخل اتاق خنک شود ،مانند کولرهای آبتی کنتونی .ممکتن است
المشاقه /المِشْقَه عربی به معنای آشغال کتان و غیره که در وقت

از واژه

ِزدن پنبته یتا ثالجتی

میری د ،و یا المِشْعیه /المیشِیْعیه به معنی یک پاره ثالجی گرفته شده باشد .تقتی آصتفی
در این مورد گفته اس :
روشتی کترده

ت پستو دسمم بو سی مشاکه

ا تتته دستتم امتتی یتته چتتی درازی

4

صب زی ا سی ت

ورم دا و زدم ی هتتو براکتته
گآصفی2837 ،

گ صبح زود برای روشن کردن آت

دستم را درون مشاکه کردم تا هی م بیترون آورم؛

ناگهان چی درازی به دستم خورد و از ترس اینکه مبادا مار باشد؛ آن را انداختم و فریاد
کشیدم.

5

نهنی  :نوعی تاب اس که کودکان در آن متیخوابنتد و تتاب متیخورنتد .گهتواره
تابستانه نوزاد ،نو معمولی آن را نجارها و نو اعالی را ختراطهتا متیستازند .بدنته
اصلی آن جعبهای مستطیلشکل اس

که از چهار پهلو ،مشبک و پنجترهای است  .ایتن
1. tepera
2. mešâka

 .8کتان

4. sebe zi a si taš ruši kerde/ te pastu dasemam bow si mešâka
i te dasam amey ya či derazi/ veram dâ vo zedam ya hov berâka
5. nahni
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در دو سر چوب ،دو ثلقه نصب میکنند که جعبه مستطیلشکل به آن آوی ان میشتود.
چهار طرف این تخ چوبها یی بته شتکل نترده دارد کته متانع افتتادن کتودک از آن
میشود .وقتی جعبه را با دس
میخورد و نوسان آن باع
ایام تابستان کودکان اس

تکان میدهند ،قالب جعبه در قالب چتوب میتانی دور
به خواب رفتن کودک میشود .این نو گهواره مخصتوص

و برای اینکه پشته یتا مگتس مت اثم نتوزاد نشتود ،روی آن،

پارچه توری یا پشهبند میاندازند.

طبق :1ظرفی ب رگ و متدور ،بافتته شتده از بترگ درخت

نگهداری نان و یا نوعی سینی ثصتیری است

خرمتا بترای انباشت

و

کته قطتر تقریبتی آن بته  30ستانتیمتتر

میرسد .از آن برای ثمل و نگهداری نانهای خشک محلتی ماننتد نتان تیتری استتفاده
میشود .گاهی به جای سفره نی به کار میرود .نو دیوارهدار آن را «کفه» 1میگویند.
کفه :نوعی سبد مدور ب رگ از جنس ثصیر و به شکل نیمه استوانه اس
و قطر تقریبی آن  30و عمقاش  40سانتیمتر اس  .از برگ درخت

که دیواره

خرمتا ،بته دست

زنان هنرمند روستایی در طرحهای مختلف و برای ثمل و نگهداری نان ختانگی بافتته
میشود .در واقع ،سبد دایرهایشکلی همانند طبق اس

با این تفاوت که لبهتای آن رو

به باال برگشته و به صتورت دیتوارهای گِرداگِترد آن را گرفتته است  .نتو کوچتکتتر

دیوارهدار و سرپوشدار آن را «کفه ای» 8می گویند .زنتدهیتاد عبدالحستین عتیتق دربتاره
ظهور امام زمان گعج و شادی مردم در آن زمان گفته اس :
4
کتلی ،بلبل و تبدو مهریم
کفه کفه ا ته سر نو مهریم
گبه نقل از :محمدیان ،آماده چاپ ،الف
گ در زمان ظهور تو ای امام عصر؛ سبد سبد انوا نان محلی از قبیل کُتلَتک و بیلبیتل و
تَبدوگتافتون میآوریم و جشن میگیریم و شادی میکنیم.
1. tebaq
2. koffa
3. koffeyay
4. koffe koffa a te ser nu mahrim/ kotelay balbal o tabdu mahrim
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تخ مستطیلشکل و چوبی  70سانتیمتر عرض و  200سانتیمتر طول دارد و روی دو
پایه بلند ثاب اس  .تشک یا پارچه نرمی در جعبه برای خواب نوزاد گذاشته میشود و
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دکتر بهرام دادمهر نی درباره اوضا گذشته مردم بهبهان گفته اس :
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میگن تموم کفهها سترری نتو بتی

شودی ته قلب مرد و زه ،پیر و جتوو بتی

میگن قدیما دس مردم مهربتو بتی

2

میگن که رنگ دس متردم رنتگ نتو بتی
گدادمهر77 :2838،

گمیگویند در گذشته تمام ظروف مخصوص ثمل و نگهداری نان خانگی پر از نتان
بود و در دلهای همه مردم شادی موج متیزد .همچنتین متیگوینتد در گذشتته متردم
مهربان بودند و دستان آنان پر از برک

نان بود.

کفهای :2نوعی سبد مدور کوچک اس

که از برگ درخ

زنتان

خرما و بته دست

هنرمند روستایی در رنگها و طرحهای مختلف بافته میشود .نیمه استوانهای ،دیوارهدار
و سرپوشدار اس

و اغلب به جای جعبه ،برای نگهداری نان و بعضی چی هتای دیگتر

از آن استفاده میشود.
کفی نونی :0ظرف مخصوص ثمل نان و نگهداری آن است

کته بتا بترگ درخت

خرما بافته میشود .دکتر بهرام دادمهر:
میتم بگم کفی یتیما نو ا توی نی

هر کی تنی

خاموشی و تبدو ا توی نی

4

گهمان
گمی خواهم بگویم که امروزه ستبد نتان متردم ختالی از برکت
خاموش اس

است

و تنتور آنتان

و مانند گذشته نیس .

سبد :5زنبیل بافته شده از الیاف خرما بترای ثمتل اجنتاس ستبکوزن ماننتد انتوا

سب یها
1. migen temume koffeha serrize nu bi/ šowdi te qalbe mard o ze pir o jevu bi
migen qedimâ dase mardom mehrebu bi/ migen ke range dase mardom range nu bi
2. koffeyay
3. koffey nuni
4. mitam begam koffey yetimâ nu a tuy ni/ har ki teniš xâmuši o tabdu atuy ni
5. sebad

راهکارهای سنتی مقابله با گرمای تابستان در بهبهان 404

تکل :2تاپو ،ظرف ب رگ استوانهایشکل بته ارتفتا و قطتر ثتدود  250ستانتیمتتر
آن در گرما و سرما و جلوگیری از فاسد شدن محصول ،در آن جو ،گندم ،برنج و ستایر
غالت یا ثبوبات را کخیره میکردند .در قسم

پتایین آن ،دریچتهای بته نتام «دونته»

1

فراهم میکردند و آن را با کهنه پارچه یا گلوفتهای متی بستتند تتا هنگتام بیترون آوردن
غالت یا ثبوبات به مقدار الزم بازش کنند .پتس از استتفاده نیت بتار دیگتر دریچته را
میبستند.

8

کراخه  :تاپو ،بوریای بافته شده از شاخههای نازک بید یتا بترگ درخت

خرمتا بته

شکل استوانهای ب رگ ،برای نگهداری گندم و جو .ثکم سیلوی امروزی را داش  .گاه
از روی کنایه ،افراد بسیار چاق و بد شکل و درش هیکل را به کراخه تشبیه میکردند و

میگفتند :انگرکراخی 4کنایه از بسیار چاق و بدقیافه اس  .در برخی موارد «گراخه» 5هم
گفته میشد.

حبانه /هبانه :7ظرف ب رگ سفالین با دهانه گشاد و ته گرد برای خنتک نگتهداشتتن

آب که روی پایهای فل ی قرار میگرف .
مشک :7پوس

دباغی شده ب که در گذشته از آن بهعنوان ظرف کخیره یا ثمل آب

مصرفی استفاده میشد .میشک ریشه پهلوی دارد .اصطالثات و واژههای مختلفی که در
گوی

بهبهانی با مشک در ارتباط هستند ،عبارتاند از :انگیل 3گمحل اتصال بند میشتک

با بدنه مشک  ،جر 3گطناب بافته شده از الیاف گیاهی باتالقی به نتام زمبتی 20کته بتا آن
1. tekol
2. devena
3. kerâxa
4. angor kerâxey
5. gerâxa
6. hobbâna
7. mašk
8. angila
9. jar
10. zambay
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بهصورت ایستاده که در گذشته از کاهگِل میساختند و به دلیل خاصی

انعطتافپتذیری
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اَنگیله را محکم میبستند و گره میزدند تا آب مشک از این راه خارج نشود و مشک را
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2

هم با آن آوی ان میکردند  ،مالر گسه پایتهای کته در گوشتهای از ثیتاط خانته بتود و
1

مشک را به آن آوی ان میکردند  ،مشکووی گچوبی که بندهای مشک را به آن میبندند
و آوی ان میکنند .طول این چوب  20و قطر آن  5سانتی متر اس  .سنگ یا چتوبی کته
در دیوار ثیاط خانه کار گذاشته میشتد و میشتک آبتی را بته آن آویت ان متیکردنتد، .

مشکدوز 8گدوزنده مشک از پوس

دباغی شده  ،دبتاغ 4گکستی کته پوست

ثیتوان را

برای تهیه مشک و دول و  ...آماده متیکترد ، .مشتک مرِهتی 5گمشتک ستوراخ شتده و

پوسیده و خشک  ،مشک ورگر 7گمشکبردار ،کنایه از خادم ،نوکر  ،سقا 7گفروشنده آب
با مشک خیک گمشک مخصتوص نگهتداری روغتن در گذشتته .ایتن نتو مشتک از
مشکهای آب خوری کوچکتر بود. .
مشکولی 2 :3مرکب از میشک  +کول  +ی تصغیر :میشْتککتولِ کوچتک ،میشتکوله،
مشک کوچکی کته روی کتول /دوش متیگذارنتد و ثمتل متیکننتد ،مشتک کوچتک
آبخوری ،وسیله مشک مانند کوچک .گمیشکُل هم مشک و خیگ کوچکی اس

که در

آن روغن میریختند« .در مشکولی در ره :3در گذشتته اصتطالثی بترای شترو بتازی

کودکان بوده اس ».
مالر :20سه پایه ،سه پایه مخصوص آوی ان کردن مشک.
دول 2 :22آبک  ،آ وند .محترف دیلتو عربتی ،ظترف مخصتوص و ستنتی از جتنس
پالستیک یا چرم که با آن آب را از چاه میکشیدند« .خداوندش در دلتو شتد و او نیت ».
1. mallâr
2. maškowviz
3. maškduz
4. dabbâq
5. mašk merehi
6. mašk varger
7. saqqa
8. maškulay
9. dere maškulay der
10. mallâr
11. dul
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گبیهقی 1 58 :2875 ،ظرف آبخوری سنتی که باالی آن تنگ و پاییناش گشاد بود و
تقریبی این ظرف که در خانهها مورد استفاده قرار میگرفت  ،نتیممتتر و بلنتدی چتوب
پایههای آن ثدود  80سانتیمتر بود و آب را بستیار خنتک نگته متیداشت  .ریشته آن
سانسکری

اس ؛ به معنای چرخیدن ،جنباندن ،باال آوردن.

دولچه :2ظرف آبخوری سنتی که باالی آن تنگ و پاییناش گشاد بود و از پوست
ب و گوسفند ساخته میشد و روی سه پایه چوبی قرار میگرفت  .ارتفتا تقریبتی ایتن
ظرف که در خانهها مورد استفاده قرار میگرف  ،نیممتر و بلنتدی چتوب پایتههتای آن
ثدود  80سانتیمتر بود و آب را بسیار خنک نگه میداشت  .بته طتور معمتول ،وقتتی
مشکی پاره میشد ،از پوس

آن دول و دولچه میساختند.
8

دول عوريس :1ظرف مخصوص آبخوری که در رسه نوعروسان گذاشته میشتد.
دول عوریس یکی از متمای ترین انوا دول در گذشته بود که در اغلتب متوارد آن را بتا
نوارهای رنگی ت یین میکردند .برای زیبایی بیشتر یک یا چند آینه گرد و کوچک پش
فل ی نی به آن نصب میکردند .برای درپوش از شیشهای گرد استفاده میشد کته بته آن
«بوچِ دول» میگفتند .بعدها ،لیوانهای مسی ،رویی و پالستیکی هم برای درپتوش دول
مورد استفاده قرار گرف

و بوچ کنار گذاشته شد.

بکا :4خُم سفالین و لعابدار ،نو بسیار ب رگ آن را خمره می گفتند .بوکتا هتم گفتته
میشد .از آن برای نگهداری مواد غذایی استفاده میکردند .بکاها در تاقچههتای پهتن و
لووهها یا رفهای سرداب نگهداری میشدند.
جیری :5تغار ،ظروف سفالی به رنگ سب یا آبتی بترای خمیتر ،گترفتن آب لیمتو و
نگهداری ماس  ،آرد ،گندم ،جو و  ....نام دیگر این ظروف چاریی بود.
1. dulča
2. daval oreis
 .8جهی یه
4. bokâ
5. jiray
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از پوس

ب و گوسفند ساخته میشد و روی سه پایه چتوبی قترار متیگرفت  .ارتفتا
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تغار :2تش

ب رگ گلی.
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خمره :1ظرف سفالین ب رگی که از آن برای نگهداری متواد غتذایی از نتو مایعتات

مانند آب ،سرکه و عرقیات استفاده میشد .خمرهها در کنار بکاها در تاقچههتای پهتن و
0

لووهها یا رفهای سرداب نگهداری میشدند.
5ـ .0مشاغل سنتی در ارتباط با گرما
در گذشته ،مشاغل مختلفی در ارتباط با فصل گرما در میان مردم شتهر بهبهتان رواج داشتته
اس

که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود .این مشاغل امروزه چندان رایج نیستند.
4

سقويی  :سقایی ،آبفروشی؛ آبآوری؛ ثرفه و شغل فروش آب به مردم کته یکتی
از مشاغل سنتی در بهبهان بود .در گذشته که آب لولهکشتی در منتازل نبتود ،متردم آب
مورد نیازشان را از برکهها و آبانبارهای داختل شتهر یتا رودخانتههتای اطتراف تهیته
می کردند .افرادی نی برای امرار معاش ،شغل سقایی را پیشه خود کرده بودند و با تهیته
یک یا چند االغ و چندین مشک ،آب مورد نیاز مردم را از برکتههتا و رودخانتههتا ،بته
کوچهها و محالت شهر میبردند و به متردم متیفروختنتد .بته ایتن افتراد «ستقا» و بته
ثرفهشان «سقایی» میگفتند.
مشکدوزی و دولدوزی :ثرفه و پیشهای سنتی که کار ساخ

انوا مشک و دول

را در اندازههای گوناگون بر عهده داش  .این ثرفته ستنتی هنتوز هتم کتم و بتی
بعضی از نقاط کشور رایج اس

در

تا نیاز عشایر مهاجر را بترآورده کنتد .بته استتادکار آن

«می دوز» میگفتند .مشکدوز یا دولدوز ،سازنده و تعمیرکننده انوا مشک و دول بود.
حصیربوفی :ثرفه و کار باف

زیراندازهای دس باف از برگ درخ

خرما در ابعاد

مختلف و معموالً به شتکل شتطرنجی .ثصتیربافی از صتنایعدستتی رایجتی است

کته

روستاییان هنرمند به آن میپردازند.
1. teqâr
2. xomra
3. lowva
4. saqqoii
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6ـ .0پوشاک مردم بهبهان در فصل گرما
2

میشتد .زنتان از «نفنتوف» بته عنتوان تتنپتوش و

نازکی ،ثجاب نی به طور کامل رعای
1

باالپوش اصلی و شلوار و «مینار» به عنوان سرپوش و روپتوش استتفاده متیکردنتد .مِینتار،
سربند سنتی زنان مناطق جنوبی ایران و از جمله بهبهان است

کته چهتارگوش ،ستیاهرنتگ،
8

توری شکل ،بلند و تُنُک اس  .ریشه این واژه که در لری و کردی ،با تلفظ مغنا بته معنتای
مقنعه به کار میرود ،در اصل عربی اس

و از «مِقنا » گرفته شده اس  .به دلیل بلندی ،زنتان

استفادههای متعدد و چندمنظوره از آن میکردند :هم محل نگهداری موقت
سبک مانند پول و کبری

برختی از لتوازم

و سوزن و ...بود و هم وستیله خشتک کتردن دست

و صتورت.

هنگام عروسی ،دستمال رقص بود و زمان خرید ،کیف پول و زنبیل بازار.
لباس و تنپوش مردان هم به طور معمول ،نختی و نتازک ،بتا رنتگهتای روشتن و
اغلب سفید بود .متدینین و متشرعین اغلب عبا و ثله تابستانه میپوشیدند .کشاورزان و
باغبابان ،از چفیه و بازاریان در اغلب موارد از انوا گوناگون کالهها و بتویژه کتالههتای
گرد سفید مشبک که خاص ثاجیان اس  ،به عنوان سربند استفاده متیکردنتد .پتاپوش
مردان هم گیوه بود .علما و روثانیان عالوه بر عبا و عمامه ،از پاپوش سنتی خود یعنتی

نعلین استفاده میکردند .پاپوش زنان نی کوش و سغری 4بود.

گیویه که از طریق گیوهدوزان محلی تهیه میشد ،به دلیل اینکته رویته آن از پارچته و

نخ پنبهای موسوم به «چرک» 5و کتف آن شتیوه بتود ،از تعریتق پتا و انتشتار بتوی بتد
جلوگیری میکرد .با تا زدن پش

آن و عبتور جریتان هتوا ،شتخص اثستاس خنکتی

میکرد و از این رو عموم مردان آن را بته پتا متیکردنتد .جتوراببتافی ،شتیوهکشتی و
گیوهدوزی یکی از مشاغل سنتی مردم بهبهان بود که نیازهای ساکنان منطقه را برآورده و
 :nafnuf .2پیراهن سنتی ،پیراهن بلند و چیندار که در گذشته زنان بهبهانی میپوشیدند.
2. meynâr
3. meqna
 :soqari .4ساغری

5. čerk
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پوشاک زنان ،مردان ،خردساالن و جوانان در فصل تابستان ،بته گونتهای بتود کته ضتمن
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مازاد مصرف را به نقاط اطراف صادر میکردند .چِرک را زنان میبافتند و پتس از اتمتام
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کار ،به استاد گیوهدوز میدادند .در بازار سرپوش جنب مستجد جتامع بهبهتان ،بتازاری
2

موسوم به کوشدوزا دایر بود که در آنجا اینگونه کف ها عرضه میشد.
7ـ .0خوراکیهای مردم بهبهان در تابستان
در تابستان مردم بهبهان بیشتر از غذاهای بتا طبتع خنتک و ختاص فصتل تابستتان،

میوهها و صیفیجات ،بویژه خیتار سترد ،1خیتار گترم ،8میلپینَته 4و بالِنتگ 5کته آبتدار و
تأمینکننده آب و ویتامین مورد نیاز بدن اس  ،استفاده میکنند .شبها ،غتذاهای ستبک
پُلیدیه،7

و ثاضری میخورند و در طول روز ،انوا نوشیدنیها و شرب ها ،بویژه شرب

خاکشیر ،نَعنا ،گالب و ...را مصرف میکننتد .بعضتی از ختوراکیهتا و نوشتیدنیهتای
معمول این فصل عبارتاند از:
او شو ناده :7آب خنک شبانه ،آبی که در هوای خنک شبانه گذاشته شتده تتا خنتک
شود .در ترانههای محلی آمده اس :
چه خشن او شو ناده ،عرق دولی

سر کنج ملهو بشکن کلولی

3

گمحمدیان ب ،آماده چاپ
گ چه خوب و گواراس

آب خنتک شتبانه و شترابی کته در دولچته باشتد! در کُتنج

دیواری در محل مالیان با محبوب خودت پیمان ببندی.
ماس و بالنگ :3ماس

و خیارسب که از غذاهای سنتی بهبهان و ترکیبی از ماست

خیار رنده شده و نمک و پونه اس

و

و با نان و سب ی خورده میشود ،آب دوغ خیار.

 :kowš duzâ .2کف دوزان
 .1هندوانه
 .8خرب ه
 .4نوعی خرب ه که کشیده و نرم و آبدار اس .
 .5خیار سب
 .7فالوده

7. ow šow nâde
8. če xešen ow šow nâde areqe dulay/ sere konje mollohu beškan kolulay
9. mâs o bâling
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پلیده  :فالوده سنتی ،شرَب

فالوده که به آن «رِشتَه» هتم گفتته متیشتود .نوشتیدنی

2

خنک و شفابخشی که از نشاسته خردشده و اف وده شکر تهیه میشود .از مصدر پتالودن
گرفته شده و چون نشاسته پخته را از دستتگاه مشتبکی عبتور متیدهنتد و رشتتهرشتته
8

میکنند ،آن را پُلیده گفتهاند .ریشه پُلیده اوستایی اس  :پتیری هترز یعنتی فشتردن .در

پهلوی نی پالوتک 4میگفتند .در ترکی پلده و در عربی فالوکج میخواننتد .فتالوده را از
نشا و آرد گندم و شکر درس

میکنند .در ضربالمثلهای محلتی آمتده است « :بچتی

یتیم ره پلیده بخ ،دندونی اشکس»
گبچه یتیم رف

5

فتالوده بختورد ،دنتدان

شکست ؛ کنایته از بدشانستی و بتدبیاری

اس  .یا این ضربالمثل معروف که:
بخ

اگر دندان بود سندان به دندان بشکند
بخ

نافرجام را فالوده دندان بشکند!

خک شیر :6مخفف خاکشیر .بوتهای که در صحرا و ثاشیه باغها متیرویتد و ستاقه
آن به ثدود نیممتر میرسد .دارای برگهای دراز و باریک و گلهتای زردرنتگ است .
ثمر آن ،دانههای سرخ و ری ی اس
خاصی

که در شترب

خاکشتیر از آن استتفاده متیکننتد و

درمانی دارد و در طب سنتی استفاده میشود .در فرهنگ بومی بهبهانیها ماننتد

طب سنتی ایرانی ،خاکشیر مصرف خوراکی و خاصی

درمانی دارد و از نوشتیدنیهتای

خنک ،ملین ،مقوی معده ،خنک کننده و اشتهاآور به شتمار متیرود ،همچنتین در رفتع
ناراثتیهای گوارشی ،درمان گرفتگی صدا ،درمان تنبلی و رفع رودل ،ستنگینی معتده و
دفع سنگ کلیه بسیار مؤثر و نافع اس .
1. nun o mâs
2. polida
3. pairi harez
4. pâlutak
5. bečaey yetim repolide boxo denduney eškas
6. xoke šir
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نون و ماس  :نان و ماس

که کنایه از غذای ساده و فقیرانه و بیتکلف هم اس .
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خاکشیر را بتا آب شتیرین جوشتیده و بته صتورت ولترم استتفاده متیکننتد .خاکشتیر،
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جوشهای صفراوی و کهیری پوس
برای خنک شدن طبیع
نوشیدن شرب

و صورت را از بین میبرد .در فصتل بهتار و تابستتان،

انستان و مقابلته گرمتا و گرمتازدگی یتا ثتتی هنگتام گرمتازدگی،

شکر همراه با یخ و خاکشیر بسیار مفید اس

و عط

را از بین میبرد.

8ـ .0بیماریها و طب سنتی مناسب گرما
فصل تابستان مستعد رواج برخی از بیماریهاس  .در ادامه ،به تعدادی از مهمتترین
بیماری های رایج در فصل گرما و راهکارهای سنتی مردم بهبهان برای مواجهته بتا آنهتا
اشاره میشود:

2

انجیردنگ  :عرقسوز شدن ،کهیر و بروز جوش در صورت ،پش
از گرمازدگی و ثرارت باالی بدن ،همچنین التهاب غدههای چربی پوس

گردن و  ...ناشی
اس

کته بته

شکل دانههای ری و قرم رنگ در نقاط مختلف بدن ظاهر میشتود .بترای درمتان آن از
عرقیات خنککننده همراه شکر و یخ استفاده میکنند.
لهیدگی ،تاولزدگی و سوختگی :در گذشته مهمترین راه درمتان ،استتفاده از «گِتل
بیرد» بود .گِلِ بیرد مرکب از :گِل گخاک  +بیرد گسنگ یعنی گِلی ستنگواره یتا ستف

و

محکم مانند سنگ اس  .نوعی گِل صحرایی سب یا سرخ کمرنگ که پتودر آن را بترای
جلوگیری از لهیدگی و تاول زدگی یا به عنوان داروی سوختگی پای نوزاد و یا زیر بغل،
ران و باسن کودک به کار میبرند تا همواره خشک باشد.
گرمازدگی :یکی از بیماریهای شایع و معمول در فصل تابستان اس

که مهمتترین

عالیم آن عبارتانتد از :افت ای

دمتای بتدن ،ستردرد ،سترگیجه و منگتی ،بتدثالی و

بیاشتهایی ،تشنگی شدید ،تپ

قلب ،تندی نفس ،تعرق شدید ،رنگ پریتدگی ،نمنتاک

شدن پوس

بدن و انقباضات شدید عضالنی .سالمندان ،کودکان ،بیماران و زنان بتاردار

آسیبپذیرترند .فرد گرمازده را باید از تاب

مستقیم نور آفتاب ،دور و بته جتای خنتک

منتقل کرد؛ سپس لباسهای اضافی او را درآورد و مقدار زیادی آب به او داد و پوست
1. anjir dong
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را با آب خنک کرد .دوش آب سرد و پرهی از کارهای سنگین بتدنی یتا ورزش

بدن

بیدمشک و ترنجبین و خوردن آن در صبح ناشتا برای رفع گرمازدگی بسیار مفید است .
میتوان خاکشیر را با آب تنها میل کرد .آب سرد ،آب انتار ،آب زرشتک ،شیرخشت
شرب

و

رقیق شده سکنجبین بهترین نوشیدنیها برای افراد گرمازدهاند .در فصتل بهتار و

تابستان ،برای خنک شدن طبیع

انسان و مقابله با گرما و گرمتازدگی یتا ثتتی هنگتام

گرمازدگی ،نوشیدن شرب

شکر همراه با یخ و خاکشیر بسیار مفید اس

بین میبرد اما نباید شرب

و آب قند به فرد گرمازده داد؛ چراکه نوشیدنیهای شیرین بتا

قند و فشار خون ،گرمازدگی را اف ای

اف ای

و عطت

را از

میدهد.

1ـ .0فرهنگ سقاخانهای در بهبهان
فرهنگ سقاخونَه یا همان سقاخانه ،کنایه از گذاشتتن «ستقاخانه» در مستیر عبتور و
مرور مردم در کوچه و بازار است  .ستقاخانه یکتی از نمودهتا و جلتوههتای فرهنگتی
ایرانی ت اسالمی اس

که در قرن چهارم هجری و به دستور مع الدوله از خلفای بنام آل

بویه برای برجسته کردن شدت تشنهکامی شهدای کربال در روز عاشورا بنتا نهتاده شتد.
سقاخانه که به دستور وی ،ابتدا در بغداد و سپس در دیگر شهرها رواج یاف  ،ظاهراً تتا
قبل از آن سابقه نداش  2.گتاریخ فخری 173 :2870 ،دستور داده بودند که در روزهای

عاشورا ،ع اداران طعام نپ ند؛ اما به مردم آب بدهند .هم اکنون نی در بعضتی شتهرها از
جمله بهبهان ،در هر گذر و خیابانی ،آبسردکنها و سقاخانههایی با آب تازه و خنتک،
تشنهکامان را سیراب و عط
که ثواب آب دادن بی

رهگذران را بر طرف میسازند .بهبهانیها بر ایتن باورنتد

از نان دادن اس ؛ از این رو ،گاه بترای خیترات امتوات ختود،

اقدام به تهیه آب سردکن میکنند و برای استفاده عمتوم ،آن را در پیتادهرو خیابتانهتا و
 .2آل بویه از خاندان اصیل ایرانی و شیعیمذهب ساکن منطقه دیلمان ایران بودند؛ تا پی
دس

نداش

از آن عصر شتیعه قتدرت سیاستی را در

و با به قدرت رسیدن آل بویه ،شیعیان توانستند برای اولین بار ع اداری علنتی داشتته باشتند .مع الدولته دیلمتی کته

پایهگذار آل بویۀ عراق ،خوزستان و کرمان بود دستور داد در روز عاشورا همته بازارهتا تعطیتل شتود و متردم در بیترون از منتازل
ع اداری کنند .رواج سقاخانه که یادآور عط

کودکان و یاران ثضرت امام ثسین علیهالسالم در کربالس  ،به او برمیگردد.
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نی در رفع گرمازدگی نافع اس  .ترکیب خاکشیر با عرق شاهتره ،عترق کاستنی و عترق
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معابر عمومی میگذارنتد .در کمتتر شتهری بته انتدازه بهبهتان ایتن تعتداد منبتع آب و
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آبسردکن در خیابانها دیده میشود .بستیاری از مغتازهداران در کنتار دکتان ختود بتا
گذاشتن کلمن یا صندوق آبی خنک ،تشنگی را از کامهای رهگذران متیگیرنتد تتا یتاد
تشنهلبان عاشورا را زنده نگه دارند و خود نی ثوابی ببرند.
2

البته در قدیم ،هبانه /ثبانه رواج داشت

و در شتبهتای عت اداری ستید و ستاالر

شتهیدان ،همچنتتین در روزهتتای تاستتوعا و عاشتورای ثستتینی ،عتتدهای از عاشتتقان آن
ثضرت برای کسب ثواب و یا برآورده شدن ثاجت

و نتذر ختود ،بتا تهیته مشتک و

کاسهای کوچک و پرکردن مشک از آب خنک و گوارا ،به میان ع اداران میرفتند و کتام
عطشان آنان را ستیراب متیکردنتد .امتروزه متأموران بهداشت

بتا همکتاری متأموران

شهرداری به منظور ثفظ سالمتی مردم به جمعآوری این سقاخانههتا و آبستردکنهتا
اقدام کردهاند و این اقدام ،فرهنگ و رسم سنتی سقاخانهای را کمرنگ کرده اس  .روی
بعضی از این آب سردکنها و سقاخانهها نی مطالبی بتا ایتن مضتامین نوشتته متیشتد:
«فدای لب تشنهات یا امام ثسین گ  /سالم اهلل علی الحسین گ  /هدیه گشهید /مرثوم
 ...به عاشقان اباعبداهلل گ  /آبی بنوش و لعن

ثق بر ی ید کن /یا سقای تشنهلبان /یتا

ساالر تشنهلبان /بنوش آبی به یاد تشنگان کربال /وقف مرثوم.....
 .4جمعبندی

بهبهان امروز که وارث شهر کهن ارجان اس

و یکی از شتهرهای استتان خوزستتان

در جنوب غربی ایران به شمار میرود ،در جنوب شرقی این استان واقع شده اس  .آب
و هوای بهبهان ،نیمهبیابانی اس  .بیشینه دمای آن به بی

از  50درجه در تیر و مترداد و

کمینه دمای آن به کمتر از صفر درجه در اواخر آکر و دی متیرستد .بتا توجته بته ایتن
ویژگیها و مختصات جغرافیایی ،زندگی روزمره مردم شهر بهبهان ،قترنهاست
مقوله گرما عجین شده اس

کته بتا

و «نحوه مواجهه بتا گرمتا» در فرهنتگ متردم ایتن ستامان

ریشهای دیرینه دارد .در مقاله ثاضر ،بته شتیوه میتدانی و کتابخانتهای ،پتس از معرفتی
مختصر شهر بهبهان و وجوه تسمیه و تاریخچه آن ،به تشریح برخی از مهمترین کن ها
 :hobbâne .2ظرف ب رگ سفالین با دهانه گشاد و ته گرد برای خنک نگهداشتن آب که روی پایهای فل ی قرار میگرف .
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و راهکارهای مردم بهبهان برای مواجهه با گرمای طاق فرسای این شهر پرداختته شتده
معماری ساختمانهای منازل متناسب با گرما عمل میکردهاند و زندگی خود را بتا ایتن
شرایط وفق میدادهاند .از قدیم ،نی واژهها ،اصطالثات ،ترکیبات و زبان دهتای مربتوط
به گرما و تابستان در فرهنگ و ادبیات عامیانه مردم ایتن شتهر تتاریخی رواج داشتته و
همچنان باقی مانده اس ؛ چنان که به برخی از مهمترین آنها اشاره شد.
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اس  .مردم این سامان همواره در طب و مشاغل سنتی ،تهیه خوراکیها ،پوشاک و طرح

