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ویژگی های فرهنگی استان

آداب و رسوم 
از ازویژگیهایمعنوی،مادی،فکریواحساسیاستکهیکگروهاجتماعیرا تامی یونسکو،فرهنگکلیت ازدیدگاه
گروههایدیگرمتمایزمیکند.فرهنگنهتنهاهنروادبیاترادربرمیگیرد؛بلکهشاملآیینهایزندگی،حقوقاساسینوعبشر،
نظامهایارزشی،سنتهاوباورهاست.هرجامعهازطریقفرهنگ،خودراازدیگرجوامعمتمایزمیکندوهموارهباانتقالسنتها،
ارزشهاواعتقاداتبهنسلجدید،ضمنحفظهویتقومی،آنرابازسازیمیکند.بنابراینشناختفرهنگ،عاداتوشیؤهزندگی
هرقوموتالشبرایحفظآندرمیاننسلجوان،ازاهمیتویژهایبرخورداراست.همانطورکهمیدانیمدرهمٔهبخشهایاین
استان،شیوههایمختلفزندگی،گویشهاولهجههایمختلف،باورهاواعتقادات،مراسمعزاداریوجشنها،موسیقیوبایاتیها
وداستانهایجالبومتنوعیوجودداردکهآشناییشمادانشآموزانعزیز)وگاهیادآوریآن(میتواندضمنحفظونگهداریاین
گنجینههایفرهنگی،برغنایآنبیفزاید.دراینکتاببابخشیازفرهنگ،زبان،گویش،مذهبوبرخیویژگیهایفرهنگیاستان

آشناخواهیدشد.

فعالیت  
ــدربارٔهلزومشناختوحفظآدابورسوممحلیگفتوگوکنید.

زبان وگویش
های منطقهگویش این مردم آذربایجان، در اقوامساکن کثرت دلیل به مادها ماقبل دردوران که باورند این بر زبانشناسان
گوناگونداشتهاند.کهامروزهاطالعاتچندانیازآنهادردسترسنیست.بامهاجرتآریاییهاوتغییراتنژادیکهازاینمهاجرت
حاصلشد،گویشمردممنطقهدردورانمادهاوهخامنشیان،)61٢ــ٣٢٧ق.م(کهاکثریتساکنانشآریاییبودندزبانپارسیباستان
بودهاست.طیصدهاسالتغییراتیکهدرزبانپارسیباستانبهوجودآمدازآغازسلطنتاشکانیانبهپارسیمیانهتبدیلشدوازنظر
گویشی،بهدوگویشعمدهپهلویشمالیوپهلویجنوبی)معربآنفهلوی(تقسیمشد.پنجوالیتیکهبهزبانپهلویشمالیسخن
میگفتندعبارتبودنداز)اصفهان،ری،همدان،ماهبذانوآذربایجان(چونایننواحیمحلزندگیطوایفمادبوده،ایننوعلهجه

پهلویرازباندگرگونشدهمادیقدیممیدانستندکهدرایننواحیرایجبودهاست.
آذربایجانی زبان بود کتابت و اداری زبان اشکانیان، دولت زمان در که را پهلوی حقیقی زبان شناسان، ایران  از بعضی

میدانستند.
باگسترشاسالمدرآسیایمیانهواسالمآوردنعدهکثیریازقبایلترکساکنمنطقهورویکارآمدندولتایرانیتبار
سامانیان)٢0٤ه.ق(ارتباطباقبایلترکساکنآسیایمرکزیتنگاتنگشد.بنابهگفتهمورخان،سامانیانهرسالبهقبایلترکحمله
میکردندوعدهایازجوانانترکرااسیرمیگرفتندازاینطریقگروهیازآنانبهعنوانسربازویاخدمهوارددربارسامانیانمیشد
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وتعدادیازآنهابهدربارخالفتبغدادفرستادهمیشدند.بعضیازاینترکانکهسربازانجسورومردانمدبربودنددردربارسامانیان
بهمقاماتعالیاداری،درباریونظامیمیرسیدند.یکیازاینترکانآلیپتکینغالمنوحابنمنصورسامانیبودکهدردربارسامانیان
بهمقامحاجبیرسیدودیگریدامادشسبکتکینبودکهبهسپهساالریخراسانرسیدواولیندولتترکنژادرادرسال٣66هـ.ق
درایرانتأسیسنمود.غزنویاندرسال٤٢٩هـ.قازترکانکثیرالعدهسلجوقیدرجنگدندانقانشکستخوردندوبااینشکست
دومیندولتفراگیرترکتوسططغرلبیگرئیسغزانسلجوقیدرسال٤٢٩هـ.قدرایرانوآسیایصغیر)ترکیهامروز(تأسیس
شد.ازاینزمانچونآذربایجانبهدلیلداشتنمراتعخوبییالقیوجلگههایپستقشالقیمحلزندگیمناسبیبرایایالتدامدار
وکوچروسلجوقیبودبیشترایناقواممهاجردرآذربایجانماندگارشدند.استمراراستقراردولتهایترکزبانبهصورتطبیعی
زبانترکیدرآذربایجانراتوسعهداد.بهطوریکهدردورانحاکمیتهمهایندولتهامردمآذربایجانبهزبانترکیتکلممیکردنداما

اموراتاداریودرباریهمهایندولتهاهمچنانبهزبانفارسیصورتمیگرفت.
امروزهگویشمردمآذربایجانبهدالیلتاریخیوجامعهشناختیترکیآذریاست.ولیزباناداریوآموزشیونوشتاری
فارسیمیباشد.تعدادزیادیازلغاتآذریباستاندراصطالحاتکشاورزی،تقویمی،توزینی،اسامیروستاهاومحلهاکاربرد

دارد.
وجهانگردان، است بوده آذربایجان مردم گویشی زبان وسلجوقیان اعراب ازحضور قبل که باستان آذری بقایایگویش
مورخانوجغرافینویساناسالمیازآنیادکردهاند.تاکنوندربعضیازروستاهایآذربایجانمانندگلینقیهوهرزندعتیقشهرستان
مرندوروستاهایملکوکرینگانشهرستانورزقانومردانقمشهرستانخداآفرینوغیرهبهدالیلدورافتادگیازمرکزوگاهتعصبات

قومیمحفوظماندهوساکنانمناطقیادشدهبهآنگویشتکلممیکنند.

مذهب و آیین های مذهبی در استان
پسازظهوراسالموآشناییایرانیانباپیامآزادیبخشوانسانسازاسالم،گرایشبهایندیندرآذربایجاننیزگسترشیافت
ومردممسلمانآذربایجانبهلحاظعشقومحبتبهپیامبرواهلبیتاوپیرومذهبشیعهدوازدهامامیگردیدندودرگذرزمان،تبریز

بهعنوانمرکزحاکمیتمحلاعالمرسمیتشیعشدودرواقعاولینپایتختجهانتشیعبهحسابمیآید.
زندگی بارأفتاسالمی، و پذیرفته اجتماعیخود بافت در را اقلیتهایمذهبی کهوجود درعینحالسالیانسالاست
مسالمتآمیزیراباآنانداشتهاست.مردمآذربایجانبرایابرازعالقهزیادخودبهپیامبراکرم)ص(وامامانبزرگوارهمهسالهمراسم

خاصیرادرنقاطمختلفاستانبهمنظوربزرگداشتآنانبرپامیکنند.
درایناستانهمهسالهمانندسایرنقاطایران،آیینهایمذهبیبهمناسبتهایخاصیبرگزارمیشود.اینمراسمبهتناسب

شرایطزمانیومکانی،شکلهایخاصیبهخودمیگیرد.
یکیازجلوههایعشقوعالقهمردمایندیاربهخانداناهلبیت)ع(مربوطبهمراسممحرممیباشد. 

اینمراسمبهصورتدستجاتعزاداریشاهحسینوایحسین،هیئتهایزنجیرزنی،سینهزنی،سخنرانی،روضهخوانیو
شبیهخوانیتاسوعاوعاشورابرپامیشود.درگذشتٔهنهچنداندوردرروستاهایاستانروزهایتاسوعاوعاشوراقبلازبرگزاریمراسم
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این پذیراییمیکردند.امروزه باروشننمودنسماورزغالیجلویمنازلخودازعزادارانحسینی شبیهخوانی،برخیروستاییان
مراسمباگذشتزمانشکلهایمتفاوتیپیداکردهاست.

مراسمشبیهخوانیکهسالیانسالاستدرجایجایآذربایجاناجرامیشود،ازپررونقترینمراسمایاممحرمبهشمار
میرود.دراینمراسموقایعمربوطبهقیامامامحسین)ع(برایعزادارانبهنمایشدرمیآیدتاهموارهاینحرکتتاریخیرابرای

نسلهایبعدزندهنگهدارد.

شکل ٢ــ٣ــ تصویری از مراسم سینه زنی در ایام محرم در استان 
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شهریار و روز شعر وادب فارسی 
شهریار،از به متخلص تبریزی، بهجت محمدحسین سید
برجستهترینشاعرانمعاصرایراناستکهبهزبانهایفارسیوترکی
شعرسرودهاست.درتقویمایرانبیستوهفتمشهریورماهکهمصادف
باروزدرگذشتاستاداست،روز»شعروادبفارسی«نامگذاریشده

است.
منظومٔه»حیدربابایهسالم«اودرسال1331و1332منتشرشد
وبسیارمورداستقبالقرارگرفت.اینمنظومهدرخشانتریناثرادبی

زبانترکیاستوتاکنونبه87زبانزندٔهدنیاترجمهشدهاست.

شکل ٣ــ٣ــ تصویری از مراسم شبیه خوانی

شکل ٤ــ٣ــ شهریار
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یکیازدالیلشاهکاربودنمنظومٔه»حیدربابایهسالم«آناست
کهدربرگیرندٔهفرهنگعامهایندیاراست.تصویرارائهشدهدراینشعر،
روستاهای تمام از نمایی بلکه خشکناب روستای واقعی تصویر تنها نه
اند،در نامیده اوراشهریارشعروسخن بهحق ایراناست.شهریارکه
قـالبهایمختلفشعرفارسی،مانندقصیده،مثنوی،غزل،قطعه،رباعی
بـه ـوان تـ مـی او هــای غــزل از است. آزادشعرسروده قـالبهـای و
»همایرحمت«و»آمدیجانمبهقربانت«و»سهندیهشهریار«اشارهکرد.

حیدربابا، ایلدرمیالر شاخاندا
سللر، سوالر، شاقیلدیوب آخاندا
قیزالر اونا صف باغلیوب باخاندا
سالم اولسون شؤ کتوزه، ائلوزه
منیم ده بیر آدمی گلسنی دیلوزه

شکل ٥   ــ٣ــ تصویری از روستای خشکناب )زادگاه شهریار( 

تاپماجاالر )چیستان ها(
ازگذشتههایدوردرآذربایجانهممردمبهدلیلوجودزمستانهایسختوطوالنیازطریقنقلافسانههاومتلها،بایاتیالر،
قوشماجاالر،تاپماجاالروآتاباباسوزلری)ضربالمثلها(و...سرمایروزهایزمستانرادردورکرسیهابهگرماتبدیلمیکردند.

دراینجاچندنمونهازاینچیستانهارامیآوریم:

اونهدیکی،هاگئدر،هوگئدر
هشکولگهسییوخ

جواب:آب

نارداوار،نارداوار
ناردانشیرینهارداوار
التوتماز،پیچاقکسمز
اوندانشیرینهارداوار؟

جواب:خواب

داغداتاپیلدار)تبر(
سوداشابیلدار)ماهی(
اوبادافرمان)سگ(

کندهدهسلیمان)خروس(
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آتا بابا الر سوزی )ضرب المثل ها(
و تاریخی رویدادهای تجارب، ها، اندیشه درونخود در که است مردم عامیانٔه فرهنگ از نما تمام ای آیینه ها، المثل ضرب
آموزههایسنتییکملتراجایدادهاست.اینجمالتکهبهطورخالصهوکوتاهباحالتیازطنزوکنایه،مطالبآموزندهرا

بهطورغیرمستقیمبهمخاطبانخودانتقالمیدهند،جانکالمرادراوجفصاحتوبالغتبیانمیکنند.
درادبیاتمردمآذربایجانضربالمثلها)آتاباباالرسوزی(وچیستانها)تاپماجاالر(جایگاهبسیارمهمیدارند.

بیشتر بدانیم
دراینجابهتعدادیازاینضربالمثلهابهزبانترکیاشارهمیشود:

آت،آتاولونجا،ییهسیماتاوالر...............تااسببخواهدبزرگشود،صاحبشماتمیشود.
باشیولداشییوخدور،آشیولداشیچوخدور....................یارجانیکماستویارنانیبسیار.

آتاولوب،ایتینبایرامیدیر..........................................اسبمرده،عیدسگه.
بسلهسن،اطلساوالرتوتیپراقیندان.......باتربیتوپرورشدادن،ازبرگتوتاطلسبهدستآوری.
ایشلهمین،دیشلهمز..................................کسیکهکارنمیکند،حقخوردنهمندارد.
هرنهتوکسنآشووااوگلرقاشیقووا...............هرچهتویآشتبریزی،همانراتویقاشقمیبینی.

فعالیت  

ــدوموردازضربالمثلهایرایجمحلزندگیخودراباگویشولهجههایمحلیخودتانتهیهکنید.

بایاتیالر 
دوبیتیهایبومیادبیاتشفاهیمردمآذربایجان،یکیازرایجترینانواعآهنگینادبیاتعامیانهبهشمارمیروند.

»بایاتی«هاوسیلهایبرایبیانشادیها،دردهاوآرزوهایمردمآذربایجاناست.
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بیشتر بدانیم
انسانهاهمیشهبهزادگاهخودوخاطرههاییازموطنخودعالقهمندندوهرگاهازآندورشوند،باشوقو

خاطرٔهآنزندگیمیکنند.
عزیزیموطنیاخشی..............................................عزیزمنوطنخوباست.
گیمیهکتانیاخشی..........................................برایپوشیدن،کتانخوباست.
گزمهیهغریباولکه......................................برایگشتوگذار،غربتخوباست.
اولمهیهوطنیاخشی...........................................برایمردنوطنخوباست.

..........................................................
آپاردیچایالرمنی.هفتهلرآیالرمنی......................روزها،هفتههاوماههامراباخودبردند.
یوکومقورقوشومیؤکویــیؤردیبوتایالرمنی........بارمنسرباست،اینبارمراخستهکردهاست.

الالیی ها 
الالییهابخشلطیفیازادبیاتشفاهیسرزمینماستکهبهعنواننخستینارتباطکالمیمادرباکودک،مهرومحبتمادرانه

رابهطرززیباییدروجودکودکانجاریمیسازدوموجبآرامشجسموروحمادروکودکمیشود.
ازدیربازدرآذربایجانالالییهادرفرهنگعامیانٔهمردمجایگاهمهمیداشتهاست.

شکل 6ــ٣ــ الالیی موجب آرامش جسم و روح مادر و کودک می شود. 
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بیشتر بدانیم
یاتاسان دئدیم باتاسانالالی گـوله قیزیل
ایچینده گولون تاپاسانقیزیل یوخی شیرین

من گونده دئدیم منالالی گونده سن کولگده
اولسا بیر قوربان منایلده گونده قوربان سنه

الیالیالیبئشیگیمالیالی الی ائشیگیم ائویم
قالیم اویاق یات،من چکیمکشیگینالیالیسن

بازی های محلی
درگذشتهدرمناطقمختلفآذربایجانهمچوندیگرمناطقایران،کودکانونوجواناناوقاتفراغتخودبهصورتهایگوناگون
سپریمیکردندکههمموجبتفریحوشادیآنانمیشدوهمآنهارابافنونومهارتهایاجتماعیآشنامیساخت.امروزهاینبازیها
کهپرازشادیونشاطبودهاند،جایخودرابهوسایلارتباطجمعیبهویژهتلویزیون،بازیهایرایانهای،آتاریو…دادهاست
کههمآثارنامناسبیبرسالمتروحوروانکودکانونوجوانانبرجایمیگذاردوهمسالمتجسمیآنانرابهمخاطرهمیاندازند.

درآذربایجانباتوجهبهتنوعاینمنطقهانواعبازیهایمحلیمشاهدهمیشود.ازجملٔهآنهامیتوانبهبازی:بنفشهبنده
دوشر،بشداش،طنابکشی،تیرناووردی،پیلدسته)کلینگآغاج(،آراداووردی،گیزلینپاالنَج)قایمباشک(و...اشارهکرد.

شکل 7  ــ٣ــ تصویری از مسابقۀ طناب کشی در میان دانش آموزان در مدارس 
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بیشتر بدانیم
 تیرنا ووردی 

دراینبازیدایرهایرویزمینکشیدهمیشودوکمربندیرادروسطدایرهقرارمیدهند،عدهایازبچهها
بهعنواننگهبان،دورتادوردایرهمیایستندوازکمربندمحافظتمیکنند.یکیازبچههاهجوممیآوردومیکوشد
وارددایره)قلعه(شودوکمربندرابردارد.اگرموفقشودباکمربند،محافظانراتنبیهمیکندواگرنتواند،بهعنوان

جریمهضربههاییکهرئیسقبیلهتعیینمیکند،بایدتحملنماید.

فعالیت  
ــباکمکبزرگترهادوموردازبازیهایمحلیراکهپدرانومادرانشمادردورانکودکیدرمحلزندگی

خودبازیمیکردند،بیانکنید.

موسیقی آذربایجان 
و ها )کوه منطقه این زیبای طبیعت با بایجان، آذر محلی موسیقی
دامنهها،دشتهایسرسبزودرههایعمیق(وزندگیسنتیمردمروستاها
وایالتوعشایردرهمآمیختهاست.موسیقیآذریهمازروححماسیو
پهلوانیبرخورداراستوهمعشقبهطبیعتوانسانوانسانیترابازگو
میکند.اینموسیقیسرشارازگذشتوفداکاریدرراهمیهنوهمنوعان
است.عاشیقالر)عاشیقها(کهسرودههاوشعرهایمردمیرابهشکل
زیباییمیخوانند،بالباسوکالهمخصوصوچکمههایساقبلند،ساز
خودرادرآغوشمیگیرندوهنگامخواندنبایاتیهاودیگراشعارعامیانه

هرشنوندهایراتحتتأثیرقرارمیدهند.
درگذشتٔهنهچنداندورعاشیقها،بهصورتخوانندگاندورهگرد

شکل 8 ــ٣
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باسازخوددرعروسیهاومجالسجشنروستاییانشرکتمیکردندودرقهوهخانههاسازخودراهمراهدفوسرنامیزدندو
میخواندند.عاشیقهاانسانهایمبارز،پیشروقیاممردمیعلیهستمگرانودشمنانمیهنخودبودند.آنهاسرودههایزیبایخود
راباانگیزههایاحساسینابوانسانیوحفظامانتهنرعاشقی،درمیانمردممیخواندند.مشهورترینداستانهایآنهاکوراوغلی،

اصلیکرم،قاچاخنبیو…میباشدکههنوزهمدرپارهایازروستاهایاستان،درمراسمعروسیومهمانیهاخواندهمیشود.

مراسم چهارشنبه سوری
درآذربایجانچهارشنبههایاسفندماههرکدامنامیدارندوهریکازآنهامنتسببهیکیازعناصراربعهیعنیباد،خاک،آتش
وآباست.بههمیندلیلدربرخیازنقاط،اولینچهارشنبهرایئلچرشنبهسی)چهارشنبٔهباد(،دومینچهارشنبهراتوپراقچرشنبه
سی)چهارشنبٔهخاک(سومینچهارشنبهرااودچرشنبهسی)چهارشنبٔهآتش(وچهارمینچهارشنبهراآخیرچرشنبه)چهارشنبٔه
آخر(ویاسوچرشنبهسی)چهارشنبٔهآب(مینامند.اماامروزهفقطدرآخرینچهارشنبٔهسالمراسمپریدنازرویآتشبرپامیشود.
وباگفتن:دیشآغریم،باشآغریم،قاداباال،دردوبالمهامیسیتؤکولسونبواودا)یعنیدنداندردم،قضاوبالودردوبالیمهمهشان
دراینآتشازبینبروند(ازرویآتشمیپرند.همچنیندرچهارشنبهآخرسالبراینوعروسانازطرفخانوادهدامادخنچههاییکه

شاملهدایاییبرایعروساستارسالمیشود.

بیشتر بدانیم
یکیازرسمهایرایجدراکثرروستاهایآذربایجانشرقیرسمشالاندازیبودهکهامروزنیزدربرخیروستاها
کموبیشبهچشممیخورد.پسازمراسمپریدنازرویآتشهمهبهخانههایشانبازمیگردندوپسازشامبهپشتبام
میروندوازروزنٔهسقفخانههاشالیادستمالمتصلبهچندمترطنابرابهداخلخانهآویزانمیکنند.اهالیخانهدر
شالبادام،گردو،کشمشوگردومیریزندوآنراگرهمیزنند.گذاشتنتخممرغرنگشدٔهآبپز،جوراب،پولو...
داخلشالنیزرسماست.باورمردمبراینبودهاستکهمیگویندنبایدشالاندازرادستخالیبرگرداند.شهریاردرمورد

شالاندازیدربخشیازحیدربابایهسالمخودمینویسد:
بایرامایدی،گئجهقوشیاوخوردی
آداخلیقیز،بیگجورابینتوخوردی
هرکسشالینبیرباجادانسوخوردی
شالایستهدیممندهاودهآغالدم
بیرشالآلیب،تئزبئلیمهباغالدم
غالمگیلهقاشیدیم،شالیساالدیم
فاطمهخاالمنهجورابباغالدی
خاننهنهمی،یاداسالیبآغالدی
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مراسم عید نوروز
نوروزیکیازمهمتریناعیادمردمآذربایجانشرقیاست.مردماز
فصلسبزوزایندگیطبیعتبانامهاییچون:نوروزبایرامی،ایلبایرامییاد
میکنند.درگذشتٔهنهچنداندورباآمدنپیکهاینوروز،اینمراسمآغاز
میشد.پنجاهروزماندهبهعیدسفیراننوروزیباآوازخوانیودستافشانی
رفتنزمستانسردوطوالنیوآمدنبهارسرسبزرابهمردممژدهمیدادند.
مردمآمدنآنهارابهفالنیکمیگرفتندواعتقادداشتندکهسالی
کهپیکهاینوروزیبهراهمیافتند،برایآنهاسالیپرمحصولخواهد
بود.پیکهاینوروزیچنددستهبودندکهیکدستهازآنهاتکمچیها
بودند.تکمنامپادشاهبزهاستوآنراازچوبودانههایرنگیندرست
میکردندودمخروسبرایشمیگذاشتند.بعدآنراسوارتختهایمیکردند
وباتکاندادناهرمیکهبهشکمتکموصلبود،آنرامیرقصاندندودربارٔه

خوشبختیهاوبدبختیهایتکمشعرمیخواندند.
با نیز آنان امداشتندو ن دستهایازپیکهاسایاچیالر
خواندناشعاردروصفبهاروطبیعتآمدنعیدرانویدمیدادند.

شکل 9ــ٣ــ تصویری از »تکم« در روستا 

شکل ١0ــ٣ــ تصویری از مراسم عید نوروز 
در استان

برای مطالعه
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صنایع دستی 
آثارهنریوابداعاتفرهنگیهرقومینمادیازویژگیهایملیاستکهبرگرفتهازتوانمندیهایاخالقی،هنریوفرهنگی

آنقوماست.
استانآذربایجانشرقیدربسیاریاززمینههایهنریپیشروبودهومکتبخاصخودراداشتهاستوتوانستهدرطولتاریخ

صفحاتدرخشانیراازحضورفعالومؤثرمردانوزنانهنرمندخودبهنمایشبگذارد.

بااستفادهازکتابدرسیویاصحبتباافرادخانوادهیکیازجنبههایفرهنگیزادگاهواستانمحلزندگی
خودشامل،غذاهایمحلی،سرودها،موسیقیهایمحلی،آدابورسوم،جشنها،لباسهاوغیرهرابررسیکنید.

فعالیت  

شکل ١١ــ٣ــ قالی بافی در استان
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ویژگی های فرهنگی استان

شکل ١٢ــ٣ــ نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی عشایر

شکل ١٤ــ٣ــ سفال گری در زنوز شکل ١٣ــ٣ــ سوزن دوزی در ممقان

از  بدیع  به عنوان جلوه ای  این میان صنایع دستی  در 
تحسین  همواره  تـوانسته   ن  ذربـایجا آ در  سنتی  هنر هـای 

نظاره گران را برانگیزد.  
صنایع دستی در واقع میراث فرهنگی یک ملت است 
این  در  مهم  های  کانون  از  یکی  آذربایجان شرقی  ن  استا و 

زمینه محسوب می شود. 
صنایع دستـی بـرجستٔه این استان شامل قـالی بـافـی، 
ورنی بافی، گلیم بافی، سوزن دوزی، جاجیم بافی، تذهیب، 
هنرهـای چـوبی، سفالـگـری، نقاشی روی چرم، سبدبـافـی 
و… است. رونق صنعت زیبای فرش بافی در این استان به 
حدی است که عمده ترین صادرات غیرنفتی استان را به خود 
اختصاص داده است. فرش این استان معموالً به کشورهای 

آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس صادر می شود. 
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بیشتر بدانیم
ازسبدبافینیزبایدبهعنوانیکیازصنایعدرحالانقراضیادکرد.اینصنعتخانگیدرگذشتٔهنهچندان
دوردربیشترمناطقآذربایجانرونقداشتهاست.سبدبافیازساقههایگندموجودرمناطقیازشهرستانمرند
)کشکسرای(وسبدبافیازچوبموسوندرروستاهایاطرافمراغهپیشینٔهتاریخیزیادیدارد.زناناینمناطقاین

سبدهارادرطرحهاورنگهایبسیارزیبامیبافتندواینسبدهابیشترمصارفخانگیداشتهاست.

شکل ١٥ــ٣ــ سبدبافی در کشکسرای 

خانواده وخویشاوندی 
خانوادهیکیازارکانمهمزندگیاجتماعیاست.امروزهباوجودتغییرزندگیگستردهبهزندگیهستهایکهشاملزنومرد
وفرزندانمیشود،هنوزهمخانوادهبهعنوانیکیازاساسیتریننهادهانقشمهمیدارد.فرزنداندرکناروالدینودرارتباطبا
پدربزرگ،مادربزرگوسایرخویشاوندانپیوندخانوادگیخودرامحکمنگهمیدارند.دراستانآذربایجانشرقیخانوادهازجایگاه
خاصیبرخورداراستوخانوادههادرارتباطباتربیتفرزنداننقشبسیارمهمیایفامیکنند.رفتوآمدهایخانوادگی،صلهرحم

و…بسیارمتداولبودهومراسممختلفوجشنهاباحضوربزرگانفامیلبرگزارمیشود.

برای مطالعه


