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چکیده
عید فطر جشنی است که مسلمانان پس از پايان ماه رمضان در روز اول شوال برگزار میکنند .اين
روز در سراسر کشورهای اسالمی تعطیل رسمی است و مسلمانان اين کشـورها همـراه مسـلمانان
ديگر کشورهای جهان ،اين عید را با جشن و مراسم خاص دينی و عرفی برگزار میکنند .در ايـن
روز ،روزه حرام است و مسلمانان نماز عید به جای میآورند و زکات فطره را که واجـب اسـت،
میپردازند .در شهرها و روستاهای ايران مانند ساير کشورهای مسلمان جهان ،عید فطر ،مبـارک و
فرخنده است و مردم با اقامة نماز عید و برپايی مراسم جشن و برگزاری شکرگزاری آداب و رسوم
خاص ،اين مناسبت را به نحو شايستهای برگزار میکنند .اين مقاله بر اساس مطالعـات اسـنادی و
کتابخانه ای نگارش يافته است و به تاريخچه ،چگونگی مراسم و مناسک ،برگزاری نماز و پرداخت
فطريه و برخی رسوم مربوط به اين عید فرخنده در فرهنگ مردم ايران پرداخته است .در پايان نیـز
به برگزاری اين عید مبارک در حوزه کشورهای اسالمی به طور مختصر اشاره شده است.
کلیدواژها :جشن رمضان ،زکات فطر ،عید فطر ،الوداع ،نماز عید فطر ،عید بزرگ مسلمانان.

 .1دانشآموخته دکتری فولکلور و پژوهشگر فرهنگ عامه ،رایانامه400hashemi@gmail.com :
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مقدمه
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

پایان ماه رمضان و روز اول ماه شوال در هر سال ،یکی از مهمترین جشنها و اعیتاد
مسلمانان در کشورهای اسالمی برگزار میشود که در تقویم مناسبتها از آن بته عنتوان
عید فطر یاد میشود .این عید از جمله اعیاد بسیار مهم محسوب میشود که معمتوالً بتا
تعطیلی رسمی و چند روزه همراه است و مسلمانان با توجه به فرهنگ و رستوم کشتور
خود به جشن و سرور و برگزاری مراسم خاص دینی و عرفی میپردازند.
فطر که به معنی بازگشت انسان به فطرت الهی خوی

به وسیله جهاد با نفس امتاره

است ،نشان از این دارد که دین اسالم به فطرت انسان اهمیت فتوقالعتادهای متیدهتد.
همچنین اجتماع عظیم مردم برای برپایی نماز عید ،نمادی از وحدت مسلمانان استت .از
این رو وحدت به عنوان اصلی که با فطرت انسان سازگاری دارد ،به زیباترین شتکل آن
در نماز عید فطر دیده میشود .از ستوی دیگتر شتکرگزاری بته درگتاه خداونتد نیتز از
اموری است که مطابق با فطرت است و انسانها در این روز ،خالصانه از خداوند تشکر
میکنند و برای گناهان ختود آمترزش متیطلبنتد .طهتارت و پتاکیزگی یکتی دیگتر از
مهمترین آداب عید فطر است که مسلمانان به بهترین وجته بته آن همتت متیگمارنتد.
پاکیزگی جسم به وسیله غسل و با پوشیدن لبتاسهتای تمیتز و استتعمال عطتر ،کامتل
میشود .روح و جان به مدد دعا ،مناجات و نماز و اموال و دارایی نیز به وستیله فطریته
دادن پاک میشود.
عید فطر در شهرها و روستاهای ایران نیتز ماننتد ستایر کشتورهای مستلمان جهتان
مبارک و فرخنده است و مردم با برپایی مراسم جشن و برگزاری آداب و رسوم ختاص،
این مناسبت را به نحو شایسته برگزار میکنند و با مراسم استقبال که غالباً در هفته آختر
ماه رمضان انجام میگیرد ،خود را برای برگزاری هر چه باشتکوهتتر ایتن جشتن آمتاده
میکنند.
در این مقاله ابتدا با تعریف وا ه عید و وا ه فطتر تاریخچتهای از ایتن عیتد ذکتر و
سپس با برشمردن مراسم و مناسک عید فطر و توصیف نمونههایی از آن در جای جتای
کشور پهناور ایران ،به تنوع و اهمیت این عید بتزرگ نتزد اهتالی روستتاها و شتهرهای
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کشور پرداخته میشود .با گریزی به ادبیات غنی فارسی برختی اشتعار وصتفی شتاعرانِ
فطر از دیدگاه سفرنامهها و در کشورهای اسالمی میشود.
تعریف مفهومی واژههای عید و فطر

وا ه عید که تنها یک بار و از زبان حضرت عیسیگع در قرآن گمائده 224/بته کتار
برده شده است ،در تفسیر نمونه روز نتزول مائتده ،روز بازگشتت ،پیتروزی و پتاکی و
ایمان به خدا توصیف شده که حضرت مسیح گع آن را عید نامیده استت .در اعتقتادات
اسالمی نیز به مناسبت این که صفا و پاکی فطری نخستتین بته روح و جتان آدمتی بتاز
میگردد و آلودگیهایی که برخالف فطرت است از میان متیرود ،عیتد گفتته متیشتود
گمکارم شیرازی . 282/5 :2874 ،این وا ه به معنای روز مبارک و شاد ،روزی کته در آن
مردم در مکانهای خاص جمع میشوند و جشن میگیرنتد و شتادی متیکننتد گمعتین،
1873/1 :2873؛ ابن منظور 20 :2420 ،؛ روزی که خداوند روزه و نماز انستان را قبتول
میکند گنهجالبالغه ، 41 :2873 ،و روزی که جتانهتا نشتاط و دیتن عظمتت متییابتد
گطباطبایی 151/7 :2875 ،آمده است.
وا ه فطر هم در فرهنگ لغات به معنی روزه گشادن گآنندراج ، 8278/4 :2878 ،عیدِ
پس از اتمام روزه که روز اول ماه شتوال استت گنفیستی ، 1571/1 :2848 ،بعتد صتوم
رمضان گالشرتونی ، 388 :2408،یومالعِداد گصفیپتوری 370/4/8 :2838 ،و عیتد روزه
گقتتوام فتتاروقی727/1 :2837 ،؛ نیشتتابوری 84 :2854،معنتتی شتتده استتت .در کتتتاب
المفردات آمده است :عید فطر را به این جهت فطر خواندهاند کته در چنتین روزی امتر
امساک و صوم ،از خوردن و آشامیدن برداشته میشود و به مؤمنان رخصت داده میشود
که در روز افطار کنند و روزه خود را بشکنند گراغب اصفهانی . 832 :2407 ،بتا توجته
به معانی دیگر فطر که عبارت از «شکافتن» گرامپتوری743 :2857،؛ صتفیپتوری:2838،
 ،370/8پادشاه 8278/4 :2878 ،و «آفریدن» گداعیاالسالم 53 :2874 ،است بایتد عیتد
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پارسی گو ،در مورد عید فطر بازگو و در نهایت اشاره مختصری به گستترة جهتانی عیتد
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فطر را به معنی بازگشت انسان به فطرت الهی خوی

به وستیله جهتاد بتا نفتس امتاره
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دانست که حاصل آن تولّدی جدید است.
فطریه نیز جزئی از واجبات دین شمرده شده که در روز عید فطر به صتورت نقتدی
یا جنسی ،طبق دستورات شرع مقدس استالم بته مستتحقان و محرومتان داده متیشتود
گدهخدا 173/87 :2842 ،زکات فطره که به اتفاق شیعه و سنی واجب استت ،در متتون
دینیگکلینی؛ 274/4 :2857؛ حّتر عتاملی823/3 :2408 ،؛ شتیخ صتدوق238/1 :2428 ،
برای آن فلسفه و فواید متعددی شمرده شده است.
امام محمد باقرگع میفرماید« :رمضان ماهی است که قرآن کتریم در آن نتازل شتده
است و خداوند بزرگ این ماه پر برکت را حجت و عیتد بترای شتما قترار داده استت»
گشیخ صدوق . 825 :2877 ،در پایان این ماه ،مسلمانان برای ادای نماز عید فطر اجتماع
بزرگی تشکیل می دهند و با بخشیدن مال به تنگدستان و مستمندان در حقشان مهربتانی
و کمک میکنند .از این رو در عید فطر مسلمانان به وسیله عبادت ،به ختدا و از طریتق
محبت و کمک به مردم ،به یکدیگر نزدیک میشوند گهاشمی  2-1 :2838،و نیز حتس
جمعی و اتحاد را افزون میکنند گحورانی . 111 :2834 ،بر این اساس عیتد فطتر دقیقتاً
در راستای برجستهسازی و اجتمتاعیستازی کارکردهتای متاه رمضتان استت .گمبلغتی،
27 :2838
تاریخچه برگزاری عید فطر

با آنکه روزه گرفتن در تمامی ادیان الهی واجب بوده گبقتره 238/و پیتروان آن ادیتان
مکلفند که روزهایی خاص در سال را روزه بگیرند؛ امّا در پایان ایام روزهداری آنها ،عیدی
قرار داده نشد و برای اولین بار در دین اسالم روزه گرفتن رمضان بایسته گشت گابتناثیتر،
 348/8 :2872و روز پایان روزه گرفتن ،روز عید و جشن و بهجتت نامیتده شتد و ایتن
افتخاری برای مسلمانان است .رسول اکرم گص در این باره میفرمایند» :نمتاز عیتد فطتر
هدیهای است از سوی من به مردان و زنان امتم و خداوند متعال چنین هدیهای را پتی

از

من به هیچ کس نداده استت» گبته نقتل از :مصتباح و باقریتان . 27 :2873 ،در ستال دوم
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هجرت پرداخت زکات فطره بر مسلمانان واجب شد و پیامبر اکرم گص بته متردم فرمتان
ایتتن ستتال پیتتامبر ختتدا گص پتتای برهنتته گر.ک :مجلستتی82/1 :2877 ،؛ ستتپهر:2858 ،
 ، 257/21به نمازگاه بیرون شهر شد و «نماز جشن» را با مردم خواند و این نخستین باری
در اسالم بود که وی برای نماز به بیرون شهر رفت .گابناثیر344/8 :2872 ،
ائمۀاطهار گعلیهمالسالم نیز به پیروی از ستیرة رستولاهلل گص ایتن روز بتزرگ را
گرامی داشتهاند ،چنانکه در جمالت گهربار حضرت علتی گع گشتیخ صتدوق:2428 ،

 527/2و در نقل سیرة امام حسن گع گحّرانی ، 270 :2404 ،امام ستجاد گع گصتحیفه
سجادیه 101 :2833 ،و امام رضا گع گمجلسی 284/43 :2835 ،از این عیتد یتاد شتده
است.
به گواه تاریخ ،فاطمیان در اول سال هجری و تولد پیغمبر و غره رمضان و عید فطتر
و قربان سفره میدادند که مردم بسیار از آن بهرهور میشدند و سفره عید فطتر و قربتان
مجللتر بود گابراهیمحسن711/8/1 :2857 ،ت . 718فرا رسیدن عید فطر با پخ کردن و
توزیع حلَویات در میان مؤمنان  ...و در محل خاصی به نام دارالفطره بود و تهیّه حلتوای
عید فطر ساالنه  20000دینار طال هزینه بر میداشت .مواد الزم برای تهیه آن چنین بوده
است 2000 :لنگه آرد 700 ،قنطار گهر قنطار برابر  200کیلتو شتکر 7 ،قنطتار پستته3 ،
قنطار گردو 4 ،قنطار فندق 400 ،اردب خرمتا گهتر اردب برابتر  233لیتتر  800 ،اردب
کشم  5 ،قنطار عسل 100 ،قنطار روغن کنجد و  1اردب تخم کنجتد و تختم بادیتان.
عالوه بر این ،مبالغی هم برای هیزم ،روغن چراغ ،مُشک ،کافور ،زعفران و نیز دستتمزد
حلواپزان هزینه میشد .گهالم71 :2877 ،
«در این دوره سیاست و دیانت با هم مربوط بود و خلفای فاطمی سعی داشتند تتا از
راه ترویج و تحکیم مذهب شیعه ،اساس کار خود را استوار سازند؛ از اینرو در عیدفطر
بر فقیهان خلعت پوشانده سوار بر اَستر به کاخ میآوردند تا مردم به آموختن فقه شتیعی
گاسماعیلی تشویق و فقیهان و قاضیان در کاخ خلیفه علوم و اخبار اهل بیتگع گیرنتد
و برای مردم بازگویند» .گزیدان343 :2845 ،
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داد که یک یا دو روز پی

از جشن فطر ،زکات روزه را از دارایی ختود بیترون کننتد .در
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مراسم و مناسک عید فطر
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

عید سعید فطر که پس از یک ماه عبودیت و عبادت مؤمنان روزهدار به درگاه الهی و
مهمانی خداوند فرا میرسد ،پیام شادی را به خانههای مسلمانان میبترد و آنتان پتس از
یک ماه عبادت مخلصانه ،آمرزش گناهان خود را از خداوند هدیه میگیرند و به شکرانه
این نعمت الهی به شادمانی میپردازند .از این رو در شتهرها و روستتاهای ایتران ماننتد
سایر کشورهای مسلمان جهان مبارک و فرخنده است و مردم با برپایی مراسم جشتن و
برگزاری آداب و رسوم خاص ،این مناسبت را به نحو شایسته گرامی میدارند و جشتن
میگیرند.
استقبال از عید فطر :اولین رسم در پیشانی رسوم عید فطر مراستم «استتقبال» استت
که غالباً در هفته آخر ماه رمضان انجام میگیرد .مثالً مردم آبادان و خرمشهر ،در آخترین
هفتۀ ماه مبارک رمضان ،اقدام به خانهتکانی میکننتد و بترای خریتدن شتیرینی ،آجیتل،
گلیاس ،گالب و پوشاک راهی بازار میشوند و خانوادههایی که از وستع متالی بهتتری
برخوردارند؛ عالوه بر خانهتکانی ،به تعویض وسایل خانه همچون پرده ،فرش و مبلمان
میپردازند .در بیرجند مردم با چراغانی کردن سردرِ مساجد و معابر و خیابانهتای شتهر
و محلّهها به استقبال عید میروند گخبرگزاری جمهوری اسالمی ایران2831 ،؛ بهنقتل از
دوستی . 83 :2837،در قم بازار و خیابان را چراغانی میکنند و آذین میبندنتد گفقیهتی،
بیتا . 113 :در ابیانه پی

از عید ،همه اهالی به حمام رفته و در بستتک لبتاسهتای نتو

میپوشیدند گنظری داشلیبرون و دیگران553 :2834 ،؛ موحتد . 283 :2843 ،در بترزُک
کاشان نیز مردم با خانهتکانی ،خرید لباس نو ،میوه و شیرینی ،دود کردن عود و بانوان با
حنا بستن به استقبال عید میرفتند .گجهانی برزکی208 :2835 ،
الوداعخوانی :در بسیاری از شهرها از جمله سنندج ،اردکان ،بیده ،نائین ،یزد ،نطنتز،
بهبهان ،استهبانان ،مشهد ،زابل و سراوان ،اهالی از شب بیست و هفتم تا شب آختر متاه
رمضان مراسم «الوداع» برپا میدارند .اشعار الوداع بعد از سحر خوانده میشتد .متثالً در
بوشهر از شب بیست و ششم رمضان به بعد سحرخوانان اشتعار التوداع متیخواندنتد و
مردم نیز با آنان اینچنین همصدا میشدند« :الوداع ،الوداع شهر الرمضان الوداع /التوداع،
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الوداع ماه قرآن الوداع /الوداع ،الوداع شهر صیام الوداع /الوداع ،الوداع ماه توبه الوداع» ،و

خوانی مربوط بته بیرجنتد ،کتازرون گهمتان8 ،تت 4و دیگتر شتهرها گنتک :دوستتی و
شاهرودی23 :2837 ،ت 14و مناطق جنوب ایران گجاوید33 :2831 ،ت 200در کتابهتا
ثبت شده است.
ديدن هالل ماه شوال :دیدن هالل ماه شوال و آداب و رسوم مربوط به آن در زمانی
که هنوز وسایل ارتباطجمعی گسترش عمومی نداشت ،در بعضتی نقتاط بتا جزئیتات و
تشریفات خاصی انجام میشد .در برخی شهرستانها ماننتد ستقز و زنجتان ،متردم روز
آخر ماه رمضان برای دیدن ماه به بام خانههایشان میرفتند و در حتالی کته آیینتهای در
دست داشتند می کوشیدند متاه را در آیینته مشتاهده کننتد ،زیترا دیتدن متاه در آینته را
خوشیمن میدانستند گهاشتمی3 :2838 ،؛ دوستتی83 :2837 ،؛ وکیلیتان. 253 :2877 ،
روستاییان معموالً برای رؤیت هالل ماه شوال با محاسبۀ ایام روزهداری متوجه میشدند
که به پایان ماه رمضان رسیدهاند .از اینرو در آخرین روز این ماه پس از غروب آفتتاب
اهالی هر محل با قرار گرفتن بر مرتفعترین مکان روستا به جستجوی متاه متیپرداختنتد
گشریعتزاده ، 477/1 :2872 ،سپس جارچیها رویتت متاه را جتار متیزدنتد گجهتانی
برزکی208 :2853 ،؛ دوستی و شاهرودی 22 :2837 ،و یا در باالی تپۀ مصلی تتوپ در
میکردند گآ نگ. 132 :2837 ،
در فرنق خمین اگر اهالی نمیتوانستند ماه را رؤیت کنند و از دهات و آبادی اطراف
هم خبری کسب نمیکردند ،شبانه دو نفر از اهالی را روانۀ خمین یا قم میکردند تا خبر
رؤیت ماه را بیاورند .در این هنگام آنها پیاده و یا با اسب حرکت میکردند که سفرشتان
گاه تا ظهر روز بعد طول میکشید .این دو تن برای اطمینان خاطر اهالی ،نامهای از یکی
از مجتهدان خمین یا قم مبنی بر رؤیت ماه میگرفتند کته متتن آن چنتین بتود« :اهتالی
محترم فرنق ،خداوند شما را اجر دهد و عبادات ماه مبارک شما به درگاه خداوند انشاهلل
قبول افتد .اینجانب ...رویت هالل شوال را ت یید مینمایم و این عیتد متذهبی بتر شتما
مبارک است؛ الحاج »...گهاشمی20 :2838 ،؛ وکیلیتان . 270 :2877 ،در ستقز کردستتان
روحانی پس از اطمینان از رؤیت هالل دستور میدهد تا بر باالی مستاجد صتال بدهنتد
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با ماه رمضان خداحافظی میکردند گهاشمی . 3 :2838،نمونتههتای دیگتری از التوداع-
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گفاروقی . 807 :2878 ،در یزد نیز صالت میکشند و سه نفتر اول صتبح عیتد فطتر بته
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

باالی گلدسته مسجد میروند و با صدای بلند به تتالوت قترآن متیپردازنتد گوکیلیتان،
 . 270 :2877گاه دیدن هالل ماه آنقدر با شک و تردید همراه بود که موجب دودستگی
اهالی میشد گصفری . 223/1 :2858 ،با این حال پس از پیدای

تلگراف و به دنبال آن

تلفن ،این کار با مخابرة اطالعات از سایر شتهرها صتورت متیگرفتت گآ نتگ:2837 ،
132؛ مستوفی . 888/2 :2842،این شرایط تا زمانی که وسایل ارتبتاط جمعتی همتهگیتر
شود ،ادامه داشت.
نماز عید فطر :در کشف االسرار آمده است« :ماه نو شوال که بینند ،تکبیر گوینتد تتا
آنگه که امام در نماز عید شود» گمیبدی . 438/2 :2882 ،تکبیر از سنتهای مستلمانان و
برگرفته از آیهای از قرآن گبقره 235/است و پی

از نماز عید فطر و شتروع خطبته ،در

خانهها و کوچه و بازار خوانده میشود .نماز عید فطر که به جماعت انجام میشتود ،دو
رکعت است گر.ک :حُرعاملی 484/7 :2408؛ آ نگ ، 132 :2837 ،گرچه واجب نیست
گبنیهاشمی خمینی ، 358/2 :2877 ،اما به دلیل استقبال همگان و بهویژه آنان که موفتق
بتته روزه گتترفتن شتتدهانتتد در منتتاطق شتتهری و روستتتایی و در مستتاجد ،امتتامزادههتتا
گنوبان ، 43 :2832،بقاع متبرکه ،مصلیها و گاهی در قبرستانهتا گنتک :مؤیتدمحستنی،
807 :2832؛ وکیلیان 278 :2877 ،برگزار میشود و چون مرکز اجتمتاع مردمتی استت،
قدرت ،اتحاد ،انضباط و همبستگی را نمای

متیدهتد .تتاریخ ،نمونته آن را در کتوران

انقالب اسالمی و در سال  2857در قیطریه تهران به امامت آیتاهلل طالقتانی ثبتت کترده
است .گنک :نجاتی35 :2872 ،ت37/1؛ مدنی843/1 :2873 ،
صبح عید فطر در بیشتر شهرها و روستاهای کشورمان مردم مسلمان ابتدا غسل عیتد
فطر به جا می آورنتد؛ ستپس در هتر کتوی و بترزن جمتع و همتراه بتا امتام جماعتت
تکبیرگویان راهی مکان نماز عید می شوند تتا نمتاز را بته جماعتت برپتا کننتد .پتس از
خواندن نماز ،دعای عید و خواندن خطبه عید توسط امام جماعت همه به یکدیگر عیتد
مبارکی گفته و افرادی که نذر یا خیراتی دارند آن را بین نمتازگزاران تقستیم متیکننتد.
گنک :دوستی و شاهرودی88 :2837 ،ت43
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فطريه يا زکات فطر :زکوة که از جمله ضروریات دین اسالم است ،در قترآن کتریم
مسلمان برای خود و نفقهخوران

به مستحقان میدهد و هنگام پرداخت آن مغرب روز

آخر رمضان تا ظهر روز عید فطر است گمصاحب 2275/2 :2845 ،و مقدار آن به اندازه
یک صاع گپیمانهای معادل  3رطل و برابر  4متن از متادهای استت کته بیشتتر ختوراک
دهندة زکات را تشکیل میدهد گهمان و از سوی علما و مجتهدین ،مطابق شترایط روز
اعالن میگردد گر.ک :بنیهاشمی خمینی ،به نقل از مصباح و باقریتان 13 :2873 ،و بته
مصرف فقرا میرسد گتوبه . 70/گذشته از تعبیر شرعی ،پرداخت فطریه با عقاید و آداب
خاصی میان مردم همراه است؛ مثالً در فرنق خمین عقیده دارند هر کس که فطریه بدهد
تا سال دیگر از تمتام بالهتای ارضتی و ستماوی در امتان استت گهاشتمی27 :2838 ،؛
وکیلیان275 :2877 ،؛ افشارسیستانی. 784/1 :2873 ،
در بوشهر به فطریه «سر روزه» میگویند و آن را بته فترد مستتحقی متیدهنتد و در
صورتی که فرد فقیری نتواند فطریه بپردازد ،ظرف مسی گکیانی 152 :2872 ،بزرگتی را
پی

روحانی محل به عوض فطریه میبرد و تا روزی که فطریه را بپردازد ،نمیتوانتد از

ظرف استفاده کند گوکیلیان . 277 :2877 ،ترکمنها فطریه گبتاشپطتره را بته فقترا یتا
پتتی نمازهتتا متتیدادنتتد گمعطتتوفی . 1017/8 :2838 ،در مهابتتاد ستترفطر گدوستتتی و
شاهرودی 17 :2837 ،و در کردستان فطریه و زکوة را از پتانزدهم متاه رمضتان تتا روز
عید یعنی ظرف 25 ،روز میپردازند گفاروقی . 807 :2878 ،در مناطقی از کشور ،رستوم
مشابه دیگری نیز در پرداخت فطریه حتاکم استت گنتک :دوستتی و شتاهرودی:2837 ،
15ت . 13این عقیده که هنگام کنار گذاشتن فطریه ،اگر فرد دیگری در خانته باشتد بایتد
فطریه او را نیز کنار گذاشت؛ در برخی مناطق رواج دارد گلهساییزاده و سالمی:2830 ،
223؛ پاینده277 :2857 ،؛ صفینژاد 407 :2857 ،و در فتتوای علمتا نیتز متفتاوت بیتان
شده است گر.ک :بنیهاشمی خمینی :2877 ،به نقتل از مصتباح و باقریتان. 13 :2873 ،
همچنین رسم است که فطریه بین همه افراد خانواده دستگردان شود؛ مثالً در چنتاربن
رودسر سبد حاوی پول و برنج را نزد تمامی خانواده میبرند تا آنهتا نیتز بته محتویتات
سبد دستی بکشند ،به این عنوان که فطریه خود را دادهاند .گهاشمی27 :2838 ،
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گبقره 48/در اغلب موارد با کلمه «صالة» همراه هم آمده است و آن زکاتی است که هر
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تدارک خوردنیها برای عید فطر :اهالی برخی شهرها و روستتاها بترای روز عیتد
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فطر ،پخت غذاهایی را تدارک میبینند؛ مثالً در شتهرهای مهابتاد و اشتنویه ختانوادههتا
چلوخورشت و سبزی طبخ میکنند و آن را در مجمعههای مسی قرار داده و بته مستجد
میبرند و در کنار هم غذای روز عید را صرف میکنند .در سمنان زرشک پلو ،رشته پلو
و سبزی پلو طبخ میشد ،در سنندج اهالی برای غذای عید قلیته تتدارک متیدیدنتد .در
کیاسرای رشت روز عید سفره ختم رمضان پهن میکردند و در ستفره آش شتیر ،رشتته
خشکار و نان برنجی میگذاشتند .غذای معمول در روز عید در اصتفهان آش رشتته ،در
فین کاشان آش نعناع داغ و در ساوه آش ترش یا آش سرکه بود .تهرانتیهتا هتم صتبح
روز عید حلوای مخصوصی به نام کاچی طبخ میکردند .در خنچ نیز حلتوای آویشتن و
در مشهد غذای روز عید یخمی یا همان چلو گوشت بود .گدوستی47 :2837 ،ت43
در مناطق دیگری مثل قزوین در شب عید فطر مردم به جای پلو ،جُالب گبلغتور بته
صورت کته  ،در بابل برنج باقِقناق گصالحطبری ، 275 :2873 ،در روستای طاق سمنان،
پلو کشم

و در فسا ،آش عید که آن را نوعی دوا میدانستند و به یکتی از آنهتا «دوای

زیره و زنجبیلی» و به دیگری «دوای آبشنی» میگفتند ،طبخ میکردند .در بوشهر هم نان
شیرینی بیبیگل در تنور میپختند و با گالب و زعفران روی شتیرینیهتا متینوشتتند:
«عید شما مبارک و نماز و روزهتتان قبتول» گهاشتمی . 18 :2838 ،در خراستان بتزرگ
حلوای سرخ محلی میپختند گخاوری . 173 :2835 ،در بندر دیر از مهمانان با چتای و
قلیان و نان زرد و نان شیرین و شیرینیهای دیگتر پتذیرایی متیکننتد گوکیلیتان:2877 ،
 274چای برنج و گوشت هم صبحانه عید فطر در هرمزگان استت .گافشتار سیستتانی،
822 :2873
برخی رسوم ديگر عید فطر :شب عید فطر ،شب نزول رحمت الهی و شتبی استت
که گناهان انسان آمرزیده میشود و در روایات آمده است که فضیلت این شب از شتب
قدر کمتر نیست گملکی تبریزی . 884 :2832 ،در کنار اعمال عبتادی بترای بزرگداشتت
این عید برخی رسوم اجتماعی میان مردم شهرها و روستاهای کشتور حتاکم استت کته
نوعی همبستگی اجتماعی و متت ثر از ارزشهتای دینتی استت؛ از جملته :غبتارروبی و
شستشوی فرش مساجد در فرگ گمحمدی ، 37 :2835 ،حضور در جایگتاه نمتاز عیتد
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فطر گآرازا بایرام با لباس مرتب در میان ترکمنها گمعطتوفی1017/8 :2838 ،؛ بیگتدلی،
 ، 224 :2875دیدار از سادات محتل در قتاطول گطباطبتاییفتر ، 113 :2832 ،رفتتن بته
عبادتگاهها گساالری 148 :2877،یا به قبرستانها و خواندن فاتحه گنظری داشلیبرون و
دیگران553 :2834 ،؛ نوربخ  ، 173 :2853 ،دیدار از خانوادههای عتزادار در گرمستار
گشاهحسینی ، 105 :2835 ،گناوه ،کازرون ،بجنورد و تکاب گوکیلیان274 :2877 ،ت275؛
محمدی ،بیتا ، 858 :دید و بازدید در خلخال گنقیب 885 :2873 ،و میان اهتل تستنن
بلوچ گناصری 247 :2853 ،؛ صرف غذای عید با یکدیگر در بانه گتوکلی 77 :2878 ،و
تعیین قراردادهای عقد و عروسی در بابُل گصالحطبری . 275 :2873 ،در تهران قتدیم و
شرق گیالن هم عیدی دادن به عروس گشتهریبتاف221/8 :2872 ،؛ شتهاب کوملتهای،
 277 :2835مرستتوم بتتود .ضتتمن اینکتته بتته آتتت بتتازی در اواختتر دوره ناصتتری
گاعتمادالسلطنه 751 :2845 ،برای عید فطر نیز میتوان اشاره کرد.
عید فطر در ادبیات فارسی

اشعار زیادی در گنجینۀ ادب فارسی به عید ستعید فطتر و عیتد صتیام پرداختته کته
حکایت از منزلت این عید سعید دارد .هر گروه از شاعران ،بته مناستبت دلبستتگیهتای
خوی

و در قالب و سبک خود ،نگاهی ویژه به عیتد فطتر داشتتهانتد و از رستیدن آن

اظهار خرسندی کردهاند .برای نمونه ،بسیاری از شعرای سبک خراسانی از پایتان یتافتن
رمضان ابراز خوشحالی کرده ،نوید ایام شاد دادهاند؛ فرخی سیستتانی از عتذابی کته متاه
رمضان به او داده یاد میکند و رفتن

را مبارک میشمارد:

روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب

عید فرخنده فراز آمد با جام شراب

گر.ک :فرخی سیستانی2822 ،
منوچهری دامغانی نیز که دیوان

سراسر پر از اشعار شاد و شادیآور استت ،چنتین

نظری دارد:
ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به

عید رمضان آمده المنةهلل
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 ، 457 :2873عیدی دادن خانواده های فرادستت بته فرودستت در الرستتان گرحمتانی،
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همچنین امیر معزی خستگی روزه را با شادخواری و مطترب و غتزل در عیتد فطتر
میگذراند:
خاصه آنوقت که مطرب غزلی گوید تر
خستگی روزه به جز بادة عیدی نبود
شعرای سبک عراقی بر خالف سبک خراسانی از رفتن رمضان اظهار مالل کترده امتا
از عید استقبال کردهاند؛ بهطوری که عید فطر از چشمانداز مولوی روز کمال است:
بر گیر و دهل می زن ،کان ماه پدید آمد

عید آمد و عید آمد ،وان بخت سعید آمد

گر.ک :مولوی2872 ،
حافظ نیز از پایان گرفتن ماه روزه به شادی یاد میکند گخرمشاهی: 52 :2835 ،
می ز خمخانه به جوش آمده میباید خواست

روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست

گر.ک :دیوان حافظ2835 ،
در سبک هندی شعرا نه از چشمانداز ستای محض و نه از زاویۀ گریتز صترف بته
موضوع رمضان و عید پرداختهاند .به طوری که صائب تبریزی و کلیم کاشانی به عید به
عنوان یک مضمون نگاه میکنند:
ز ماه نو چنان شد صیقلی آیینۀ دلها

که هر کس هر چه در دل داشت بیمانع هویدا شد

گصائب تبریزی2437 :2872 ،
به آخر رمضان ،عید بهر آن افتاد
به عید ،ختمِ مناسک شود چو در مکه
گکلیم کاشانی ،بیتا23 :
عالوه بر این شعرا ،از شعرای دیگری همچون :فرخی بستطامی ،انتوری ،خواجتوی
کرمانی ،جامی ،حزین الهیجی و ناصرخسرو قبادیانی میتوان یاد کرد که در سبکهتا و
دورههای مختلف در وداع بتا رمضتان و آمتدن عیتد بتا جتانی دیگتر و جهتاتی دیگتر
سرودههایی دارند .گبرای نمونه ،ر.ک :خاتمی27751 :2833 ،ت. 27777/25
عید فطر در سفرنامهها و کشورهای اسالمی

موضوع عید فطر در ستفرنامههتا بنتا بته عینیتتهتای موجتود در آن متورد عنایتت
نویسندگان واقع شده است .بهطوری که در برخی از ستفرنامههتا ،ستفرنامهنویستان بته
نمودهایی از این عید در پهنه زندگی اجتماعی مردم پرداختهاند.
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ابن بطوطه مشاهدات خود را از نماز عید در میان سیاهپوستان اینطتور متینویستد:
است میرفتند و جامههای سفید خوب بر تن کرده بودند؛ سلطان سوار اسب ،طیلستانی
بر سر برای نماز حرکت کرد ...این جمع در پیشاپی

سلطان تهلیل و تکبیر میگفتنتد و

رایتهای سرخ ابریشمین در جلوی سلطان برافراشته بود».گابن بطوطه858/1 :2870،
نویسنده کتاب از خراسان تا بختیاری مینویسد« :در آختر متاه رمضتان هتر مستلمانی
موظف است که به عنوان فطریه چیزی به فقرا بدهد که معموالً باید یک کیل گندم یا جتو
و یا خرما یا چیز دیگری باشد ولی اغلب آن را به پول تبدیل میکنند و ایتن احستان اجتر
اخروی دارد» گرنه دالمانی . 233 :2885 ،پوالک نیز در سفرنامه خود از عید فطر به عنتوان
عید بایرام یاد میکند گپوالک . 188 :2872 ،همسر وزیر مختار انگلیس در اوایتل ستلطنت
ناصرالدین شاه نیز اشاره میکند که :در یکی از روزهتای آختر اقامتت متا در لواستان ،بته
مناسبت عید فطر کلیۀ روستتاییان و خدمته جشتن گرفتنتد .در ایتن مراستم کته در تمتام
کشورهای مسلمان ت از دیوار چین گرفته تا بلگراد -اجترا متی شتود ،همته از اینکته متاه
رمضان و دوران روزه به پایان رسیده است خوشحالی میکنند گشتیل. 211-214 :2871 ،
شاردن نیز در سفرنامه خود به شب عید لیلهالقدر اشاره دارد که مردم با چند ادعیه و اذکار

بخصوص ،این عید را برگزار میکننتد گشتاردن . 182/5 :2887 ،نویستنده کتتاب داستتان
باریافتگان نیز از مشاهدات خود در شهر نجف مینویسد که روز فطر را عیتد متیگیرنتد،
یعنی دکاکین بسته است .مردم با لباسهای نو و دستهای حنا بسته ،دستهدسته بته دیتدن
همدیگر میروند و شیرینی صرف میکنند ،اطفال هم با جامههای رنگارنتگ در کوچتههتا
جوالن میدهند و تفاخر میکنند .گهدایتی31 :2833 ،
در کشورهای اسالمی نیز عید فطر که از اعیاد بسیار مهم محسوب میشتود؛ معمتوالً
با تعطیلی رسمی سه روزه گسایت موزه ملی آمریکائیان عربتبار 22 :1027 ،و با آداب
و رسوم خاص همراه است .کشور تانزانیا چهار روز را تعطیل متیکنتد و متردم بعتد از
نماز عید فطر و خوردن صبحانه ،لباسهای نو و پاکیزه خود را میپوشند و برای دید و
بازدید به خانه اقوام میروند .در این دید و بازدیدها به کودکان عیدی میدهند گبه نقتل
از مصباح و باقریان . 85-84 :2873 ،در مصر مسلمانان این عید را عید «ارمغان بخشی»
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«من دو عید اضحی و فطر را در مالی بودم ،مردم به مصلی که نزدیک قصر سلطان واقع
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نامیدهاند و در شب عید حقوق شبانه مؤذنان و تالوتکنندگان قرآن به عنوان پایتان متاه
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بیشتر میشود .در عربستان خواندن نماز عید ،پوشیدن لباسهای نتو و پتاکیزه و پخت
شیرینی و نقل از مهمترین کارهایی است که متردم در روز عیتد و تعطتیالت آن انجتام
میدهند .در سوریه جشن عید فطر ،سه روز طول میکشد و همته لبتاس نتوی ختود را
میپوشند و به یکدیگر هدیه رد و بدل مینمایند گهمان183 :ت . 187بچهها نیز در شتب
عید ،به خیابان میروند و فانوسهای روشتن بته دستت متیگیرنتد .آنهتا بته در منتزل
همسایههتا و دوستتان رفتته و سترودهای ختاص رمضتان متیخواننتد و در عتوض از
بزرگترها آب نبات یا سکه پول میگیرند گفینی . 1027 ،مسلمانان هند روز عید فطتر را
روزِ ،تمتالوداع می نامند .آنان با لبتاس متحدالشتکل گیتک دستت ستفید بته مستاجد
میروند و مغازههای خود را تعطیتل متیکننتد؛ تبریتک گفتتن ،جتایزه دادن و شتیرینی
پخ کردن از دیگر مراسم مسلمانان هند در روز عید فطر است گبته نقتل از مصتباح و
باقرزاده . 85-84 :2873 ،در هند و پاکستان ،شب قبل از عید ،دختران جوان بته همتراه
مادرانشان در مراسم حنابندان شرکت میکنند و بر روی دستان خود نقت

و نگارهتای

گلمانند میکشند .این طرحها همیشگی نیستند؛ اما به متدت چنتد روز روی دستانشتان
دوام میآورند گفینی. 1027 ،
افغانستان عید فطر را از بزرگترین اعیاد مردم محسوب میدارد و بیشتر جشنهتا در
کنار بارگاه امامزادهها و یا دیگر اماکن مذهبی برگزار میشود گاحمتدینتژاد ،2877 ،بته
نقل از مصباح و باقریان . 83 :2873 ،اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان در روز عید فطتر،
لباس نو بر تن میکنند و صبح زود به بیوهگان ،بیچارگان و یتیمان صدقه متیدهنتد .در
همین روز به میهمانی میروند ،دعا میخوانند و این عید خجسته را به یکدیگر تبریتک
میگویند .گبینام گ . 83 :2877 ، 2در قزاقستان روز عید مردم اغلب این جمله را به کار
میبرند« :سیرام قونوقلسن» گعابدینی . 31 :2834 ،در پاکستان مراسم عید معموالً تا یک
هفته طول میکشد .مردم در این روزها برای یکدیگر کارت «عید مبارک» متیفرستتند و
مردم نمازگزار به امام جماعت خود ،هدیه میدهند و کودکتان نیتز در ایتن روز عیتدی
فراوانی میگیرند .در منطقه کشمیر نیز مسلمانان ،شب عید ،بتین متردم نقتل و شتیرینی
پخ

میکنند و در روز عید مسابقاتی همچون مستابقه تیرانتدازی بتین قبایتل مختلتف
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برگزار و به برندگان جوایزی اعطا میشود گمصباح و باقریان . 83 :2873 ،همچنین روز
رمضان انجام میگیرد گبینام گ ، 74 :2877 ، 1مردم در ایتن روز غتذاهای مخصوصتی
مانند کتوپاک و رندانگ و نوعی سس بادام زمینی تند آماده میکننتد گمرکتز گردشتگری
اسالمی . 1024 ،در میان مردم برون ی نیتز کته در اصتطالح مالیتو بته آن «هتاری رایتا
عیدالفطر» میگویند؛ ارسال کارتهای تبریک در سطح بستیار وستیع ،از جملته مراستم
سنتی مردم به شمار میآید .گچگینی255 :2873 ،
در ایاالت متحده امریکا و دیگتر کشتورها ،مستلمانان اغلتب بترای یکتدیگر هدیته
میخرند و کارت تبریک عید پایان رمضان میفرستند .کسانی هم که تمکن مالی دارنتد،
لباسهای نو می خرنتد و غتذاهای ختاص بتا رنتگ و بتوی فرهنتگ محلتی متیپزنتد
گامدادخان در سایت اسالمی توفیق و تکامل با خدمات اجتماعی  .ستازمان ملتل متحتد
نیز این روز را در تقویم تعطیالت خود دارد.
جمعبندی

عید فطر یکی از مهمترین اعیاد و جشنهای مسلمانان است که معمتوالً بتا تعطیلتی
رسمی و چند روزه همراه است و مردم کشورهای مسلمان با توجه بته فرهنتگ و آداب
و رسوم کشور خود این مناسبت مبارک را جشن میگیرند و به شکرانه پایان ماه مبتارک
رمضان و حلول ماه شوال به جشن و سرور میپردازند .از ویژگیهتای مهتم ایتن عیتد،
اجتماع عظیم مردم برای برپایی نماز عید فطر استت کته نمتادی از وحتدت و بترادری
است .طهارت و پاکیزگی از دیگر آداب این عید است که مسلمانان به بهترین وجته بته
آن اقدام میکنند .آنها با غسل کردن و لباس تمیز پوشتیدن و استتعمال عطتر ،جستم را
پاکیزه میکنند .روح و جان را از طریق دعا ،مناجات و نماز و نیز اموال و دارایتی ختود
را از راه دادن زکات فطره پاکیزه میسازند.
این عید در شهرها و روستاهای کشورمان مانند سایر کشتورهای مستلمان مبتارک و
فرخنده است و مردم خداجوی با برگزاری آداب و رسوم ختاص ،ایتن مناستبت را بته
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عید فطر در مالزی تعطیل رسمی است و مسابقۀ بینالمللی قرائت قترآن در متاه مبتارک
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نحو شایستهای گرامی میدارند و جشن میگیرند .استقبال از عید ،الوداعخوانی ،رؤیتت
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هالل ماه شوال ،خواندن نماز عید ،پرداخت فطریه یا زکتات فطتر از مراحتل برگتزاری
آداب این جشن فرخنده است .در کنار این مراحل مردم شهرها و روستاها بتا توجته بته
فرهنگ خود برخی رسوم دیگر را همچون :پخت خوراکیهتای مختلتف ،عیتدی دادن،
رفتن به عبادتگاهها ،دید و بازدید ،دیدار از خانوادههای عزادار و تعیین قراردادهای عقد
و عروسی ،همراه میکنند که میتوان گفت هر یک از ایتن مراستم ستو ههتای مناستبی
برای تولید و تهیه برنامههای رادیویی و تلویزیونی است.
در اهمیت این عید میتوان در ادبیات فارسی و از زبان شعرای شیرینسخن نکتههتا
آموخت و در نوشته سفرنامهنویسان به آداب و رسوم برگزاری این عیتد در میتان متردم
شهرنشین و روستانشین دهههای گذشته دستت یافتت .همچنتین از طریتق کتتابهتا و
سایتهای اینترنتی میتوان به آداب و رسوم برگزاری این عید در میان مردم کشتورهای
مسلمان به جستجو نشست و گسترة جهانی این عید مبارک را در ابعاد جهانی مشتاهده
کرد و به اهمیت جهانی آن به اعتبار سازمان ملتل کته ایتن روز را در تقتویم تعطتیالت
خود دارد ،پی برد.
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ت خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران گ . 2831آداب رمضانالمبارک در استانهتای
کشور ،عید سعید فطر.
ت خرمشاهی ،بهااالدین گ . 2835ذهن و زبان حافظ ،تهران :ناهید.
ت داعیاالسالم ،سید محمدعلی گ . 2874فرهنگ نظام ،تهران :کتابخانه دان .
ت دوستی ،شهرزاد گ« . 2837معرفی و تحلیل گزیدهای از مراسم عید فطر در فرهنگ
مردم ایران» ،فصلنامه فرهنگ مردم ايران ،ش  ،28صص88 :ت.57
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ت دوستی ،شهرزاد؛ شاهرودی ،المیرا گ« . 2837عیتد فطتر در فرهنتگ متردم ایتران»،
ت دهخدا ،علیاکبر گ . 2842لغتنامه ،ج  ،87تهران :شرکت چاپ افست.
ت راغب اصفهانی ،حسینبن محمد گ2407ق  .المفـردات الفـاا القـرآن ،بیتروت:
دارالشامیه.
ت رامپوری ،غیاثالدین محمتد گ . 2857غیاثاللغات ،بته کوشت

منصتور ثتروت،

تهران :امیرکبیر.
ت رحمانی ،صادق گ . 2875سیمای الرستان (نخـل هـای سـرافراز) ،قتم :موسستۀ
فرهنگی همسایه.
ت رنه دالمانی ،هانری گ . 2885سفرنامه از خراسان تا بختیاری .ترجمته فترهوشتی،
تهران :ابنسینا.
ت زیدان ،جرجی گ . 2845تاريخ تمدن اسالم .ترجمه علی جواهر کتالم ،دوره پتنج
جلدی ،تهران :امیرکبیر.
ت ساالری ،عبداهلل گ . 2877فرهنگ مردم کوهپايـه سـاوه ،تهتران :ستازمان میتراث
فرهنگی کشور ،معاونت معرفی و آموزش.
ت سپهر ،عباسقلیختان گ . 2858ناسخالتواريخ حضرت رضا(ع) ،ج  ،21تصتحیح و
حواشی محمد باقر بهبودی ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
ت شتاردن ،ان گ . 2887سیاحتنامه شاردن .ج  ،5ترجمته محمتد عباستی ،تهتران:
امیرکبیر.
ت شاهحسینی ،علیرضا گ . 2835خوار (گرمسار) و میراث کهن آن ،سمنان :بوستتان
اندیشه.
ت شریعتزاده ،سید علیاصغر گ . 2872فرهنگ مردم شاهرود ،ج  ،1تهران :شترکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
ت شهاب کوملهای ،حسین گ . 2835فرهنگ عامه کومله گشرق گیالن  ،رشت :گیلکان.
ت شهریباف ،جعفر گ . 2872تهران قديم .ج ،8تهران :معین.
ت شیل ،مری گ . 2871خاطرات لیدی شیل .ترجمه حسین ابوترابیان ،تهران :نشر نو.
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گزارش پژوهشی ،تهران :مرکز تحقیقات صداوسیما.
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ت صالحطبری ،صمد گ . 2873بابل سرزمین طالی سبز ،تهران :فکرت روز.
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ت صائب تبریزی گ . 2872گلچینی از غزلیات .تهران :نشر اشراقیه.
ت صحیفه سجاديه گ . 2833ترجمه محمدمهدی جاللی شاهرودی ،تهران :بهنشر.
ت صفری ،بابا گ . 2858اردبیل در گذرگاه تاريخ ،ج ،1تهران :باباصفری گمؤلف .
االدبفیالغةةالعةرب .ج  8و

ت صفیپوری ،عبدالرحیم ابن عبدالکریم گ . 2838منتهی
 .4ترجمه علیرضا حاجیاننژاد و محمدحسن فوادیان ،تهران :انتشارات سنایی.
ت صتفینتژاد ،جتواد گ . 2857طالـبآبـاد ،تهتران :مؤسسته مطالعتات و تحقیقتات
اجتماعی.
ت طباطبایی گعالمه  ،سید محمد حسین گ . 2875المیزان ،ج  ،7قم :جامعه مدرسین.
ت طباطباییفر ،رضا گ . 2832روستای قاطول در گذر زمـان گمونتوگرافی  ،تهتران :نقت
بیان.
ت عابدینی ،محمد حسین گ . 2834سـیمای فرهنگـی قزاقسـتان ،تهتران :انتشتارات
بینالمللی الهدی.
ت فاروقی ،عمر گ . 2878نظری به تاريخ و فرهنگ سقز کردستان ،سنندج :سقز.
ت فرخی سیستانی ،ابوالحسن علی گ . 2822ديوان ،تصحیح علی عبدالرسولی ،تهران:
مطبعه مجلس.
ت فقیهی ،علیاصغر گبیتا  .تاريخ جامع قم ،قم :اسماعیلی.
ت فیضاالسالم ،علینقی گ . 2873نهج البالغه ،تهران :مؤسسه چتاپ و نشتر ت لیفتات
فیضاالسالم.
ت قوام فاروقی ،ابراهیم گ . 2837شرفنامة منیـری يـا فرهنـگ ابراهیمـی ،تصتحیح
حکیمه دبیران ،ج ،1تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ت کلیم کاشانی ،ابوطالب گبیتا  .ديوان کلیم کاشانی ،به تصحیح و مقدمته ح .پرتتو
بیضائی ،تهران :کتابفروشی خیام.
ت کلینی ،ابوجعفر محمّد بن یعقتوب گ . 2857اصول کـافی .ج  ،4ترجمته و شترح
سید جواد مصطفوی و سید هاشم رسولی محالتی ،تهران :انتشارات علمیه اسالمیه.

مروری بر آداب عید فطر در میان مسلمانان 757

ت کیانی ،منوچهر گ . 2872سیه چادرها تحقیقی در زنـدگی مـردم ايـل قشـقايی،
ت لهساییزاده ،عبدالعلی؛ سالمی ،عبدالنبی گ . 2830تـاريخ و فرهنـگ مـردم دَوان،
شیراز :نوید شیراز.
ت مبلغی ،احمد گ« . 2838فلستفه وجتودی عیتد فطتر و کارکردهتای آن» ،روزنامـه
ايران ،س  ،10ش  ،5705دوشنبه  7مرداد.
ت مجلسی ،محمد باقر گ . 2877عینالحیات ،ج  ،1قم :مهر.
ت تتتتتتتتتتتتتتتتت گ2835ق  .بحاراالنوار ،ج  ،43تهران :المکتبه االسالمیه.
ت محمدی ،علی گبیتا  .تکاب افشار ،تهران :ناشر مؤلف.
ت محمدی ،غالمحسین گ . 2835فُرگ جزيی از سرزمین طاللی ايران ،شیراز :نوید شیراز.
ت مدنی ،جاللالدین گ . 2873تاريخ سیاسی معاصر ايران ،ج ،1قم :جامعه مدرسین قم.
ت مستوفی ،عبداهلل گ . 2842شر زندگانی من ،ج  ،2تهران :کتابفروشی زوار.
ت مصاحب ،غالمحسین گ . 2845دايرةالمعار

فارسی ،تهران :فرانکلین.

ت مصباح ،ستید حستن؛ باقریتان ،ستید رضتا گ . 2873جشـن فطـرت ،قتم :مرکتز
پژوه های اسالمی صداوسیما.
ت معطوفی ،اسداهلل گ . 2838تاريخ ،فرهنگ و هنر ترکمان ،ج ،8تهران :انجمتن آثتار
و مفاخر فرهنگی.
ت معین ،محمد گ . 2873فرهنگ معین ،تهران :امیرکبیر.
ت مکارم شیرازی ،ناصر گ ، 2874تفسیر نمونه ،ج  ،5قم :مدرسه امام امیرالمؤمنین.
ت ملکی تبریزی ،میرزا جوادآقا گ2832ق  .المراقبات ،بیروت :دارالسالم.
ت موحد ،جمیل گ . 2843بستک و خلیج فارس ،تهران :بال کبوتران.
ت مولوی ،موالنا جالل الدین محمد گ . 2872ديوان شمس تبريزی ،تهران :امیرکبیر.
ت مؤیدمحسنی ،مهری گ . 2832فرهنگ عامیانه سیرجان ،کرمان :مرکز کرمانشناسی.
ت میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین گ . 2882کشجاالسرار و عدهاالبـرار ،ج  ،2تهتران:
مطبعه مجلس.
ت ناصری ،عبداهلل گ . 2853فرهنگ مردم بلوچ ،تهران :پیوند.
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تهران :چاپخانۀ سعید نو.
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ت ناظماالطباا گنفیسی  ،علیاکبتر گ . 2848فرهنگ نفیسی ،ج  ،1تهتران :کتابفروشتی
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خیام.
ت نجاتی ،غالمرضا گ ، 2872تاريخ بیست و پنج ساله ايران گاز کودتتا تتا انقتالب ،
تهران :رسا.
ت نظری داشلیبرون ،زلیخا و همکاران گ . 2834مردمشناسی روستای ابیانه ،تهتران:
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،پژوهشکده مردمشناسی.
ت نقیب ،سید محمد مسعود گ . 2873خلخال و مشاهیر ،تبریز :مهد آزادی.
ت نوبان ،مهرالزمتان گ . 2832سیمای میراث فرهنگـی قـم ،تهتران :ستازمان میتراث
فرهنگی کشور گپژوهشگاه  ،معاونت معرفی و آموزش اداره کتل آمتوزش ،انتشتارات و
تولیدات فرهنگی.
ت نوربخ  ،حستین گ . 2853بنـدر لنگـه در سـاحل خلـیج فـارس ،بنتدرعباس:
انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر استان هرمزگان.
ت نیشابوری ،احمدبن محمدبن فضل گ . 2854السامی فی االسامی ،تهران :انتشارات
بنیاد فرهنگ ایران.
ت وکیلیان ،سید احمد گ . 2877رمضان در فرهنگ مردم ،تهران :سروش.
ت هاشمی ،سید علیرضا گ« . 2838عید سعید فطر در فرهنگ مردم ایتران» ،گـزارش
پژوهشی ،تهران :مرکز تحقیقات صداوسیما.
ت هالم ،هاینتس گ . 2877فاطمیان و سنتهای تعلیمی و علمی آنان ،ترجمه فریتدون
بدرهای ،تهران :نشر و پژوه

فرزان روز.

ت هدایتی ،سید احمد گ . 2833داستان باريافتگان (سفرنامة حج) ،تهران :مشعر.
"- Feeney, John. "Celebrating Ramadan A Resource for Educators
The Outreach Center, Center for Middle Eastern Studies, Harvard
University. Available From:
http://www.multifaiths.com/pdf/celebratingramadan.pdf. [Accessed: July.
]12, 2017
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- Arab American National Museum, Institute of Museum and Library
Services. available from:
http://www.arabamericanmuseum.org/umages/pdfs/resource_booklets/A
ANM-IslamBooklet-v6.pdf. [Accessed: July. 15, 2017]
- Emdad Khan, Eid Al-Fitr Celebration in Different Countries. available
from:

http://www.snmc.ca/wp-content/uploads/2015/07/2015Eidalfitr.pdf.

[Accessed: July. 11, 2017]

