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بيشتر بدانيم  

آداب و رسوم مردم استاندرس پانزدهم

«ما شما را از زن و مرد آفريديم و سپس به شکل گروه ها و قبايل متعددی قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد و 
بدانيد که گرامی ترين شما نزد خداوند، پرهيزکارترين شماست.» 

(سورٔه حجرات/ ١٣) 

 
فرهنگ امری اکتسابی است که بايد  به هر نسل آموخته شود. در همٔه جوامع آموزش فرهنگ به نسل جديد، با 
انتقال سنت ها، ارزش ها، باورها و اعتقادات انجام می گيرد که ضمن حفظ بقای آن جامعه، به بازسازی و تغيير آن نيز 
می پردازند. عمومی ترين تعريف از فرهنگ، عبارت است از: نحوه و روش زندگی هر قوم و گروه که برای رفع نيازهای 
اساسی و نظم بخشيدن به زندگی اجتماعی خود، برمی گزيند. هر جامعه از طريق فرهنگ، خود را از ديگر جوامع متمايز 

می کند و به هويت١ خود و افراد جامعه، شکل می دهد. 
قابل  حواس  طريق  از  مستقيم  به طور  که  چيزهايی  (همٔه  غيرمادی  عناصر  از  است  متنوعی  مجموعٔه  فرهنگ، 

شناخت نيست) شامل: ارزش ها، هنجارها، نمادها و … 
استان  عامٔه»٢  عنوان «فرهنگ  با  آن،  از  بخشی  که  است  آن  بر  سعی  فرهنگ،  گستردگی  و  وسعت  به  توجه  با 
بررسی شود. درهر جامعه ، ادبياتی نانوشته وجود دارد که به طور  شفاهی، سينه به سينه و طّی قرن ها از پيشينيان به 
آيندگان انتقال می يابد. ضرب المثل ها، ترانه ها، الاليی ها، افسانه ها و رفتارهايی چون شيؤه غذاخوردن، لباس پوشيدن، 

برگزاری جشن ها و سوگواری ها، عناصر تشکيل دهندٔه فرهنگ عامه اند. 

در گوشه و کنار استان ما نيز آداب و رسوم متنوع و بسيار جالبی وجود دارد که ما عالقه منديم بدانيم مردم در شهر و روستاهای 
استان ما چگونه زندگی می کنند. چه زبان، گويش و لهجه هايی بين آن ها رايج است؟ چه باورها و اعتقاداتی آنها را به انجام آداب و رسوم 

خاصی سوق می دهد؟ در اين درس، تالش می کنيم با چکيده ای از اين ويژگی های فرهنگی در استان اصفهان بيشتر آشنا شويم. 
١ــ هويت (Identity): مجموعه صفات و ويژگی هايی که فرد، گروه و جامعه را از ديگران متمايز می کند؛ مانند ايرانی بودن. 

٢ــ فرهنگ عامه (Folklore): در لغت به معنای دانش تودٔه مردم است و در اصطالح، به کلئه مفاهيمی که زندگی تودٔه مردم را از تولد تا مرگ دربر می گيرد، گفته می شود. 



١١٤

زبان١، گويش٢ و لهجه٣
امروزه در جهان، گويش ها و لهجه های محلی بيانگر هويت و اصالت بومی مردم هر منطقه است که به تدريج به داليل مختلفی از 
جمله استفاده از وسايل ارتباط جمعی و غلبٔه زبان های رسمی داخلی و خارجی اين گويش ها، در حال فراموش شدن هستند. به همين 

دليل در تکلم گويش های محلی بين نسل ها تفاوت های عميقی به وجود آمده است. 
دراستان اصفهان متداول ترين زبان، همان زبان رسمی يعنی فارسی است. در طول تاريخ، تحت تأثير عوامل متعدد جغرافيايی، 
فرهنگی و اقتصادی، صورت های متفاوتی از گويش ها و لهجه ها به وجود آمده اند. اغلب اين گويش ها و لهجه ها ريشه در زبان های 

باستانی دوران مادی و پارتی دارد. 
زبان شناسان بر اين باورند که برمبنای جغرافيايی می توان لهجه های مرکزی فالت ايران را به چند گروه کلی تقسيم کرد: 

الف) لهجه های منطقٔه کاشان؛ برای نمونه: ابيانه ای، جوشقانی، زفره ای، کشه ای
ب) لهجه های پيرامون شهر اصفهان؛ از جمله: سده ای، گزی و اصفهانی
پ) لهجه های نائينی و انارکی با شباهت فراوان به لهجه های زرتشتيان يزد 

ت) لهجٔه خوری در ناحئه خور و بيابانک
برای  محدودند؛  آن  سخنگويان  که  می شود  گفت وگو  ما،  استان  در  نيز  ديگری  گويش های  و  زبان  به  فوق،  لهجه های  بر  عالوه 
مثال: زبان عبری (يهوديان در محلٔه جوبارٔه اصفهان)، ارمنی و گرجی (در شهر اصفهان، فريدن و فريدون شهر) و گويش لری بختياری 

و زبان ترکی قشقايی. 

چنانچه در محّل زندگی شما، گويش يا لهجه های محلی وجود دارد، حداقل چهار واژٔه آن را انتخاب کرده، 
گويش  نمونه  با  را  نتيجه  و  کنيد)  کامل  را  آن  مطلع  افراد  از  پرس وجو  با  نياز،  کنيد (درصورت  تکميل  را  زير  جدول 

١ــ زبان، يک نظام صوتی قراردادی است که به وسيلٔه گفتار آدمی توليد می شود و افراد جامعه آن را برای ارتباط با يکديگر به کار می برند. 
٢ــ گويش، صورت تغيير يافته ای از زبان است که برای سخنگويان آن زبان، قابل فهم نباشد. گويش ها از نظر آوايی و واژگانی باهم تفاوت بسيار دارند. 
٣ــ لهجه، صورت تغييريافته ای از يک زبان است که برای سخنگويان ديگر آن زبان، قابل فهم باشد. لهجه ها از نظر آوايی و واژگانی باهم تفاوت دارند. 

فعاليت گروهی ٢ـ٥  

فعاليت گروهی ۱ـ٥  
آشنايی، حفظ و بزرگداشت عوامل فرهنگی شهر و روستای ما چه ضرورتی دارد؟ 

………………………………………………………………………………………………
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«ابوزيدآبادی» از توابع شهرستان آران و بيدگل مقايسه کنيد: 
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  …   ِاسَبه   سگ   …   َکرگ   مرغ   …   ُدت   دختر   …    َژن    زن 

افسانه ها و َمتَل ها١ 
فرهنگ عامه سرشار از حکايت ها و قصه هاست که به صورت شعر يا نثری آهنگين از بزرگ ترها برای کودکان و نوجوانان نقل 

می شده است. محتوای آنها، انواع موضوعات اخالقی، اجتماعی و تربيتی همراه با طنز و کنايه اند. 
در شهرها، روستاها و خانواده های ما در گذشته، بيان داستان يکی از راه های مهّم ارتباطی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با نوه ها 
بوده است که عالوه بر سرگرمی و ايجاد ارتباط، آموزنده و جذاب هم بوده است. اغلب اين افسانه ها و حکايت ها با ريشه های مشابه 
فقط با تفاوت های اندک در مناطق و نواحی مختلف استان نقل می شده است؛ از جمله: افسانٔه ماه پيشونی، قوزباالقوز، کالغ و روباه، 

خانٔه هفت در و نمکی،کاوه آهنگر٢ و … . 

ضرب المثل ها و کنايه ها 
ضرب المثل ها، جلوه های ارزشمند فرهنگ مردم است که در درون خود رويدادهای تاريخی، تجارب، هنجارها و ارزش های 
جامعه را دربرمی گيرد و از نسلی به نسل ديگر انتقال می يابد. اين جمالت به طور مختصر و کوتاه با آفريده ای از طنز و کنايه، مطالب 
آموزنده را به طور غيرمستقيم به مخاطبان خود انتقال می دهد. هرچند از نظر محتوايی اغلب ضرب المثل ها باهم شباهت دارند ولی در 

اغلب موارد بنابر موقعيت جغرافيايی و فرهنگی مردم واژگان و عناصر آن با يکديگر متفاوت اند. 

١ــ َمَتل، قصه های کوتاه با مضامين لطيف، سرگرم کننده و آموزنده است. 
٢ــ اين افسانه با حفظ اصل موضوع با تغييرات جزئی و گويش و لهجه های محلی برای کودکان نقل می شده است. 



١١٦

بيشتر بدانيم  

فعاليت گروهی ٣ـ٥  

بيشتر بدانيم  

به تعدادی از اين ضرب المثل ها با لهجه و گويش محلی اشاره می شود: 
بُز گَر َسِر چَشَمه َد او َاِخِر (گويش وزوانی از توابع ميمه): 

بز گر (بيمار) از سرچشمه آب می خورد (کنايه از خودخواهی فرد). 
لُقمه َقدِّ دِوند آرگی (گويش بادرودی): 

لقمه به اندازٔه دهانت بردار (کنايه از اين که حرص و طمع نداشته باش). 
ُاوجی گُه يَکيا َو ُمَنه ِگنُدش ِدرکَه (گويش نائينی): 

آب هم وقتی يکجا بماند، گندش می ُافتد (کنايه از ناپسند بودن و فعاليت نکردن). 
دودش ِد چَِم خوش َاشو (گويش بادرودی):

دودش به چشم خودش می رود (کنايه از ضرر کردن فرد). 
لی لی به الالی کسی گذاشتن (کنائه اصفهانی): 

بيش از حد با کسی مدارا کردن. 

شما نيز می توانيد به کمک بزرگ ترها، تعدادی از ضرب المثل هايی را که در محّل زندگی شما رايج است، تهيه 
کنيد (بکوشيد با گويش و لهجه محلی در کالس ارائه دهيد). 

ترانه ها: ترانه ها در فرهنگ جايگاه ويژه ای دارند؛ زيرا ترانه ها به عنوان گنجينه های ارزشمند و سندهای معتبری 
محسوب می شوند که احساسات و باورهای سياسی، اجتماعی، مذهبی و عاطفی مردم را نسبت به موضوعات مختلف 
فردی و اجتماعی بيان می کنند؛ برای نمونه، به ترانه ای که کودکان در «بازی عموزنجيرباف» می خوانند، اشاره می شود: 
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  شکل ١ــ٥ــ الاليی و انتقال فرهنگ    

فردی در وسط ديگر بچه ها، می خواند و بقيه، هم صدا به او پاسخ می دهند. 
بچه ها: بله!  عموزنجيرباف؟  
بچه ها: بله!  زنجير مرا بافتی؟  
بچه ها: بله!  پشت کوه انداختی؟  

بچه ها: چی چی آورده؟ …  بابا اومده!   
اوضاع  بيانگر  که  بود  زبان ها  سر  بر  نجف آباد  در  آن  از  پس  و  قحطی  سال های  در  گذشته  در  نيز  تصنيف  اين 

نامناسب اقتصادی و اجتماعی است.  
دادم به پنبه دونه  دستبندی دونه دونه  

تو که با ما همچين کردی با ديگرون چه کردی؟  ای سال برنگردی  
الاليی ها: الاليی ها، بخشی از ادبيات شفاهی سرزمين ماست که در کنار افسانه ها و قصه ها در گذشته کاربرد 
بسيار داشته است. الاليی، آوازی است که مادران برای خواباندن کودک شيرخواره می خواندند. الاليی نخستين 
ارتباط کالمی و رابطٔه هم سخنی مادر با کودک است که برای هردو، اين موسيقی آهنگين، موجب آرامش جسم و روح 
مادر و کودک می شود. در مناطق مختلف استان اصفهان، الاليی و دوبيتی های محلی، به طور خودجوش توسط زنان 

و مردان با ذوق در وزن های ساده سروده شده است. 

وجود کودک تا آن جا برای مادر عزيز و با ارزش است که نه تنها با جان و دل از او مراقبت می کند بلکه از خدا 
و بزرگان دين هم ياری می خواهد: 

الال الاليی گهواره      تو را موال نگه داره 



١١٨

شکل ٢ــ٥ــ بازی های دسته جمعی

الال الال خدايارت      رسول اللّه نگهدارت 
نگهدار سرو جانت      جان مادر به قربانت 

برخی الاليی ها بيان دردها و رنج ها و سفر پدر و گله از روزگار است (بخشی از الاليی گلپايگان): 
الال الال گل نعنا      بابات رفته به کوه تنها 

از اين صحرا به اون صحرا     مرا بردند سوی صحرا 
بخواب ای مونس روح و روانم     بخواب ای بلبل شيرين زبانم … 

نيازمند تفريح و بازی است. بازی ها بايد بتوانند مهارت های الزم  بازی های محلی: هر کودک و نوجوانی، 
جسمانی، روانی و اجتماعی را برای زندگی آيندٔه فرد فراهم کنند. در گذشتٔه نه چندان دور، به جای بازی های جديد 
رايانه ای (کامپيوتری) امروز (با ماهيتی خشن و منفعل)، بازی های متعددی وجود داشت که کودکان و نوجوانان طّی 
اين بازی ها، ضمن تفريح، توانايی هايی را نيز کسب می کردند؛ از جمله: مهارت هم زيستی، احترام به قوانين، شادابی 
در  آينده  نقش های  ايفای  مهارت  کسب  و  ديگران  با  کردن  برقرار  ارتباط  مهارت  تقويت  جمع،  به  احترام  تحرک،  و 

زندگی. 

عين  در  بازی ها  اين  است.  می شده  اجرا  شهرها  و  روستاها  همٔه  در  مشابهی  تقريباً  و  متعدد  بازی های  نيز  اصفهان  استان  در 
اجرا  به  بزرگ ترها،  باهمراهی  حتی  مکان  و  زمان  شرايط  اقتضای  به  که  بودند  پرتحرک  بعضی  و  آرام  بعضی  زياد،  انعطاف پذيری 

درمی آمد؛ از جمله: بازی يه قل دو قل، تخم مرغ بازی، الک دولک، گرگم و گله می برم، هفت سنگ، طناب کشی و … . 
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نمايش های محلی: نمايش های آئينی از زمان های گذشته در سرزمين ما مورد توجه بوده است. اين نمايش ها را می توان در دو 
گروه کلی بررسی کرد: 

الف) تعزيه و روضه خوانی: از مهم ترين انواع ارتباطات سنتی و هنرهای نمايشی است که در آن، ترکيبی از هنرها، آداب 
و عناصر مختلف به کار گرفته می شود. تعزيه در لغت به معنای «سوگواری و ياد بود عزيزان در گذشته» است و در اصطالح، به نوعی 
يادآور  وقت،  حکام  جور  و  ظلم  يادآور  تاريخی،  خاص  شرايط  با  متناسب  که  می شود  اطالق  خاص  رسوم  و  آداب  و  مذهبی  نمايش 
ستمکاری ها به امام حسين (ع) و ياران اوست. مضمون تعزيه، رويارويی دو نيروی خوب و بد، نور و ظلمت است. در تمام روستاها 
و شهرهای استان اصفهان، تعزيه به مناسبت های مختلف انجام می گيرد. در همه جای استان اصفهان به ويژه دهٔه محرم، اين مراسم 
با شور و عالقٔه وافری اجرا می شود؛ برای نمونه می توان از مراسم نخل گردانی و تعزئه روستای ابيانه، و انواع ديگر نمايش های شهر 

نياسر، بادرود، خوانسار، خمينی شهر و خوراسگان نام برد. 

شکل ٣ــ٥ــ مراسم سوگواری حضرت امام حسين (ع) ــ آران و بيدگل

شمايل گردانی نيز از پر  رونق ترين اشکال نمايش های آيينی است که طّی آن، وقايع مذهبی به ويژه قيام امام حسين (ع) و يارانش 
توسط شمايل گردانی، روی منبر يا در صحن حرم ها، امامزاده ها همراه با نوحه خوانی و سينه زنی نمايش داده می شود. شمايل گردانی نيز 

با گسترش رسانه های تصويری به ويژه تلويزيون، به شدت از اهميت آن کاسته شده است. 
ب) نقالی و پرده خوانی: از جذاب ترين و قديمی ترين نمايش های سنتی است که سابقٔه آن به قبل از اسالم هم می رسد. نقالی را 
«نقل يک واقعه يا قصه به شعر يا به نثر با حرکات حاالت و بيان مناسب در برابر جمع» تعريف کرده اند. نقالی در ايران را به سه نوع «نقالی 



١٢٠

 شکل ٤ــ٥ــ پرده خوانی   

نوع پوشش سنتی مردم استان اصفهان 
عوامل  باورها،  اعتقادات،  می شود.  محسوب  جامعه  آن  فرهنگی  خاّص  ويژگی های  از  جامعه ای  هر  پوشش  چگونگی  و  نوع 

جغرافيايی، تاريخ و اجتماعی برنوع پوشش افراد جامعه تأثير فراوان دارد. 

فعاليت گروهی ٤ـ٥  
به نظر شما، حفظ و بزرگداشت مراسم مذهبی «تعزيه»، برای حفظ فرهنگ ملی ــ مذهبی ما چه ضرورتی دارد؟ 

پهلوانی و حماسی»، «نقالی مذهبی» و «نقالی تفريحی» می توان تقسيم کرد. از مهم ترين آن ها، نقالی پهلوانی و حماسی، شاهنامه خوانی و 
قصه خوانی است که در آن داستان های منظوم شاهنامٔه فردوسی با صدای رسا و گرم، همراه با حاالت و حرکات مختلف چهره و دست 

برای تماشاگران نقل می شود. 
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 شکل ٥ــ٥ــ لباس زنان و مردان اصفهانی (١٥٠ سال قبل) 

زيبايی،  سادگی،  تن پوش ها،  محلی  توليد  بدن،  پوشش  رعايت  به  توجه  با  می توان  مردم،  سنتی  پوشش  ويژگی های  مهم ترين  از 
و  پوشش  توليد  و  تهيه  امر  به  افراد  از  زيادی  تعداد  اشتغال  منطقه،  هوايی  و  آب  ويژگی های  با  تناسب  پاکيزگی،  رعايت  رنگارنگی، 
تن پوش ها، تنوع آنها و … اشاره کرد. در استان ما، پوشش و لباس از اهمّيت زيادی برخوردار است ولی با گذشت زمان، پوشش 

سنتی کمتر به کار می رود. 
لباس سنتی مردم ابيانه١: اين نوع لباس بيانگر ويژگی های جغرافيايی، باورها، اعتقادات و ويژگی های فرهنگی مردم اين 

قسمت از استان است که ريشه دراعماق تاريخ ايرانيان دارد و نشانگر سنت های زيبای ايران باستان است.

١ــ ابيانه، اين روستا در ٤٠ کيلومتری شمال غربی نطنز و ٧٠ کيلومتری جنوب کاشان در دامنٔه کوه کرکس واقع شده است. روستای ابيانه، از نظر معماری، تاريخی و فرهنگی 
در ايران از اهميت خاصی برخوردار است. 

شکل ٦ــ٥ــ لباس سنتی مردم ابيانه     



١٢٢

شکل ٧ــ٥ــ پوشش زنان ورزنه

چادر سفيد ورزنه: پوشيدن چادر سفيد، مشخصٔه منحصر به فرد شهر ورزنه است. گفته می شود که پوشيدن چادر و لباس 
سفيد در اين منطقه، داليل تاريخی و جغرافيايی دارد: اغلب زنان و دختران اين شهر به شيؤه نياکان خود، از چادر سفيد استفاده 
می کنند. شرايط آب و هوايی منطقه، شغل کرباس بافی، کشت و کار پنبه و در دسترس نبودن پارچه های شهری در گذشته، از عوامل 

مؤثر در وجود اين سنت است. 

فعاليت گروهی ٥ـ٥  
آيا در محّل زندگی شما پوشش محلی خاص وجود دارد؟ مشخصات اين لباس چه ارتباطی با محيط جغرافيايی 

و فرهنگی شما دارد؟ تصاويری از آن تهيه کنيد. 

نگاهی اجمالی به برخی مراسم خاص در استان اصفهان 
در همٔه جوامع از نشانه های حيات و بالندگی آن، وجود مراسمی است که ريشه در باورها و اعتقادات دارد. در جامعه، شهر و 
روستاهای ما نيز در عين مراسم مشابه با ساير مناطق به داليل اعتقادی، تاريخی، جغرافيايی و اقتصادی، مراسم خاصی وجود دارد 
که الزم است عالوه بر آشنايی با اين سّنت ها و آگاهی از اهداف انجام آن، در برگزاری آن ها نيز مشارکت داشته باشيم و در بزرگداشت 

آنها کوشا باشيم. 
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بيشتر بدانيم  

در اين قسمت به برخی از مراسم مذهبی ــ ملّی در سطح استان اشاره می شود. 
الف) مراسم نخل بندان (نخل گردانی)١: مردم در تمام استان اصفهان برای مراسم مذهبی به ويژه «عاشورا» 
اهميت ويژه ای قائل اند و از اول محرم، يکپارچه سياهپوش می شوند. مراسم عزاداری به صورت هيئت های زنجيرزنی، 

سينه زنی و روضه خوانی برپا می شود و در روز «عاشورا» به اوج خود می رسد. 
نخل همراه با دسته های زنجيرزن، در شهر و روستا و در مکان های متبرک و امامزاده ها به گردش درمی آيد؛ برای 
مثال در «خور و توابع آن» در روز ششم محرم، دو َعلَم زينت داده می شود که با پارچه های رنگی و دستمال ابريشمی 

سياه يزدی آراسته می شود و روزهای بعد نيز در مواردی، پوشش َعلَم ها را تغيير می دهند. 

ب ) مراسم چاووشی: در گذشته، هنگام عزيمت يا بازگشت افراد از عتبات عاليات، مشهد و سفر حج، مراسم 
چاووشی برگزار می شد. چاووشان کسانی بودند که با آداب خاصی با قرائت اشعار و ادعيه مردم و زائران را از برنامٔه 
سفر مطلع می کردند و عموم مردم نيز با تکرار کلمه يا جمالتی، او را همراهی می کردند. از مهم ترين پيامدهای اين رفتار 
اجتماعی اطالع رسانی، تقويت حّس جمعی، انجام گروهی و همدلی است؛ برای نمونه می توان به نمونٔه چاووشی مردم 

١ــ قدمت مراسم نخل گردانی يا نخل برداشتن به دورٔه صفويه می رسد. نخل به منزلٔه تابوت امام حسين (ع) بوده و بيانگر اين نيت است که اگر ما در روز عاشورای سال ٦١ 
هجری درکنار تو نبوديم، در سالروز شهادت تو، پيکر پاکت را تشييع می کنيم. 

شکل ٨ــ٥ــ مراسم نخل گردانی   



١٢٤

   شکل ٩ــ٥ــ سفرۀ هفت سين  

«بادرود» اشاره کرد که اين اشعار از زمان قاجار به بعد رايج شده است. 
کوثر کجا ز ديدٔه پراشک بهتر است  خّرم دلی که منبع َانهار کوثر است   

نام علی اکبر از آن دل رباتر است نام حسين و کرب و بال، هر دو دلرباست 
ديدم که مرقد شهدا، مشک و عنبر است رفتم به کربال به سر قبر هر شهيد   

پ ) مراسم دعای باران: مردم استان اصفهان از گذشته های دور، به دليل وضعيت آب وهوايی و کافی نبودن 
بارندگی با مشکل کم آبی روبه رو بوده اند؛ از اين رو، در سال های کم بارش، جهت نزول باران، مردم طّی مراسمی خاص 
در مساجد و امامزاده ها، با دعا و ختم قرآن از خداوند کريم درخواست «باران» می کنند. همچنين در اين مراسم از 

حيوانات اهلی قربانی می کنند و بين مردم آش نذری پخش می کنند. اين مراسم با آداب خاصی، برگزار می شود.

ت) مراسم ماه مبارک رمضان: ماه مبارک رمضان دارای آداب و احترام خاصی نزد مردم است که دربرگيرندٔه رسم های 
متعددی است؛ از جمله، رؤيت ماه نو، پيشواز ماه روزه رفتن، ختم قرآن، مراسم توسل به ائمهٔ اطهار، شب قدر و افطاری دادن. قبل 
از کاربرد راديو و تلويزيون، «سحرخيزی» از اهميت خاص برخوردار بود؛ از اين رو، يک ساعت قبل از بيدار شدن در سحر، صدای 

آوای طبلی شنيده می شد و افرادی که قصد تهئه غذا برای سحر داشتند، بيدار می شدند. 
ث) مراسم از عيد نوروز تا سيزده نوروز: با پايان فصل سرما و آغاز بهار، مردم ما در تمام نقاط، جشن می گيرند. قبل 
از تحويل سال جديد، مراسم به اشکال و آداب مختلف انجام می گيرد؛ از آن جمله است: چهارشنبه سوری، قاشق زنی، خانه تکانی و 
سبزه سبز کردن. هنگام تحويل سال، اکثر مردم به زيارت امامزادگان و اهل قبور می روند و مشغول خواندن دعا می شوند و بعد، همراه 
اعضای خانواده و بزرگ ترها درکنار سفرٔه هفت سين که خود آداب خاصی دارد، می نشينند. بعد از آن مردم جهت انجام ديد و بازديد 
به خانٔه روحانی، سيد محله يا روستا و بزرگ ترهای فاميل می روند. دراين ايام، مردم با شيرينی و آجيل از هم پذيرايی کرده، به يکديگر 

هديه می دهند و سال خوبی را برای هم آرزو می کنند. 
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١٢٥

روز سيزدٔه فروردين نيز مردم سبزٔه سفرٔه هفت سين را از خانه بيرون می برند. اين روز، روز بزرگداشت و احترام به طبيعت است 
و تا پايان روز، افراد خانواده و فاميل در کنار هم در دشت و سبزه زار ساعاتی را می گذرانند. 

ج) مراسم گالب گيری: گالب گيری در قمصر، برزک، نياسر، جوشقان و کاشان از قدمتی ديرينه برخوردار است که اين، خود از رواج 
کاشت گل محمدی در اين منطقه خبر می دهد و نسل به نسل از گذشتگان به فرزندان انتقال يافته است. 

  شکل ١٠ــ٥ــ گالب گيری (قمصر کاشان)

چ ) مراسم قالی شويی «مشهد اردهال»: اردهال به علت شهادت حضرت سلطان علی، فرزند امام محمدباقر (ع)، در اين محل 
به «مشهد اردهال» معروف شده است؛ به سبب حرمت تخته ای قالی که پيکر امامزاده علی را ابتدا روی آن قرار دادند و بعد به جای 
پيکر او غسل دادند، اصطالح «مشهد قالی شويان» نيز مشهور است. در سيزدهم پاييز هر سال، نمايش آيينی قالی شويان که بيانگر اعتقاد 

خالصانٔه مردم منطقه به خاندان اهل بيت است، با شور و هيجان وصف ناشدنی انجام می گيرد.

 شکل ١١ــ٥ــ مراسم قالی شويی ــ مشهد اردهال 

 آيا می دانيد
در اول ماه شعبان، هر سال داخل کعبه با گالب ناب قمصر کاشان شسته می شود. 



١٢٦

فعاليت گروهی ٦ـ٥  
 در محّل زندگی شما يا در مجاور آن، چه مراسم آيينی خاصی انجام می گيرد؟ چرا حفظ و بزرگداشت اين مراسم 

حائز اهميت است؟ 

نقش فرهنگ ياريگری در زندگی مردم استان اصفهان 
همکاری و همياری از ويژگی های مهّم جوامع سنتی است. جامعٔه سنتی ما در گذشته و حال برای مقابله با دشواری های زندگی 
اجتماعی و به داليل فقر اقتصادی، نبود امنيت، شرايط جغرافيايی سخت و تأکيد اسالم بر تعاون و ياری رساندن موجب شده است که 
مردم ما در شهرها، روستاها و ايل و طوايف، در زمان های طوالنی هر چه بيشتر به هم وابسته شوند. فرهنگ تعاون و ياريگری در همٔه 
ابعاد زندگی مردم استان ما نيز قابل توّجه است. در اين قسمت، به چند نمونه از فّعالّيت های اقتصادی (توليدی) مبتنی بر «ياريگری» 

اشاره می شود: 
باران،  طلب  مراسم  چشمه)،  و  قنات  برای  هدايا  نثار  و  (قربانی  آب خواهی  مراسم  قنات،  اليروبی  پايان  جشن های  و  اليروبی 

جوی کنی و جوی روبی و برداشت محصول، از جملٔه اين فّعالّيت های گروهی است. 

يکی از جاذبه های گردشگری فرهنگی در هر محل، مراسم آيينی است که هرساله می تواند افراد زيادی را به سوی خود جلب 
کند. 

  تحقيق کنيد
علت ورود حضرت سلطان علی، فرزند امام محمد باقر (ع)، به ايران چه بود و آن حضرت چگونه شهيد شد؟ 

بيشتر بدانيم  

به  است؛  مشهود  ما  اجتماعی  زندگی  ابعاد  همٔه  در  همکاری  و  تعاون  مردم:  بين  در  تعاون  و  همکاری 
ويژه در زندگی ايلی، شهری و روستايی. در آماده کردن زمين و آب (اليروبی، جوی روبی، ساختن قنات، ساختن 
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   شکل ١٢ــ٥ــ اليروبی جوی های آب نمونه ای از همکاری اهالی با يکديگر ــ سميرم 

بند  و سد، بيل زنی)، در کاشت (نشاکاری، نهال کاری و …)، در برداشت (پنبه چينی، غوره چينی، ميوه چينی و …) 
نيمٔه  چون  جشن ها  مراسم  برگزاری  باران،  دعای  مراسم  نان،  پختن  نذری،  آش  (پختن  خاص  مراسم  اجرای  و 
شعبان، عيدسعيدفطر، مراسم ازدواج، آيين های سوگواری ازجمله دهٔه عاشورا، سوگواری عزيزی از دست رفته 

و …).
هرچند با مکانيزه شدن کشاورزی و صنعتی تر شدن جامعه، اين مراسم کمرنگ شده است ولی همياری و تعاون 

همچنان در فرهنگ ايرانی ــ اسالمی ما از اهميت خاصی برخوردار است. 

خانواده در استان 
انتقال  و  حفظ  اصلی  محل  خانواده  می گيرد.  شکل  فرزندپذيری  يا  ازدواج  طريق  از  که  است  اجتماعی  واحد  يک  خانواده 
آيين های  و  رسوم  و  آداب  با  همراه  معموالً  ازدواج  طريق  از  خانواده،  دو  بين  پيوند  است.  اجتماعی  سّنت های  و  هنجارها  ارزش ها، 

خاصی است. 



١٢٨

   شکل ١٣ــ٥ــ خانواده

جلوه هايی از فرهنگ استان
فرهنگ استان اصفهان هرچند بخشی از فرهنگ جامعٔه ايرانی است ولی دارای ويژگی های خاص خود نيز است. فرهنگ غنی 
اصفهان از گذشته تاکنون، آثار هنری قابل توجهی را در زمينه های متعدد به خود اختصاص داده است؛ از جمله: سبک معماری، 
موسيقی و ساخت آالت موسيقی (اتاق موسيقی در عمارت عالی قاپو)، بافت فرش دستباف، گليم و عبا (نائين، نجف آباد و کاشان) و 

پارچه های نخی (خور و ورزنه)، تهئه انواع سفال و کاشی (شهرضا) و ساير صنايع دستی و سوغات منحصر به فرد. 
روستاها و شهرهای استان ما، همه بيانگر جلوه های بيرونی فرهنگ استان اند. 

شکل ١٥ــ٥ــ معماری و فرهنگشکل ١٤ــ٥ــ صنايع دستی و فرهنگ  
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فعاليت گروهی ٧ـ٥  
سؤاالت زير را پاسخ دهيد: 

منطقه ای که شما در آن زندگی می کنيد، در کدام يک از زمينه های هنری، شهرت دارد؟ 
در مورد اهميت اثر هنری، محل زندگی خود از نظر اشتغال زايی، پرکردن اوقات فراغت، شکوفا کردن خالقيت 

و … چند جمله بنويسيد. 


