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شهرزاد دوستی
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چكيده
عما رهان يكي از اعماد هزرگ اسهمي است كه ازد عمنم مسلمااان جتان و
هنيژ مردم مسلمان ايران اساهمي از منزلتاي وات هرخانردار اسات مسالمااان
ايران هه ت سّي از دستنرا

رآن و احاديث ابان

رهاااي كاردن را كاه هارا

زايران خااه خاا واجب است هرا خند سنت مؤكّا ميشاماراا و هاا آداب و
آيمن خااي هه هرپايي مراس عما رهان مي پردازاا آاان ضامن هاه جاا آوردن
اسل عما پنشمان لباس ان استعمال عطر هرپايي اماز عماا و خناااان دعاا
آداب رهااي كردن را كه اماد االي عما رهان است هه جا ميآورااا در ايان
روز پا از تقسم ونشت رهااي هامن خنيشااوااان همساايگان و مساتمناان
اذاها متصناي هرا عما طبخ ميشند و خااناد ها عاروسدار هااايايي
هرا انعروسان خند ميفرستنا
کلیدواژهها :عما رهان رهااي كردن آرايش رهااي هااايا عماا رهاان
هاز ها عما رهان

 1كارشناسي ارشا پژوهش علنم اجتماعي و پژوهشگر واحا فرهنگ مردم مركز تحقمقا

اااوسمما

doosti43@gmail.com
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مقدمه
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از منار فرهنگ مردم جشنها هه عننان پايا ا اجتمااعي – فرهنگاي در
زمر آداب و مناسک نمي هستنا كه هه روشها و اشكال متفااو

در زاااوي

مردم وجند داراا و زممنهساز همبستگي و ت لّاي روح جمعاي در جناماعاااا
ع من شان دين و مناسک ديني ها زااوي اجتماعي و حما

فرد ااسانها هاه

ار عممن و وسترد است كه جزئيترين و اهتااييترين هتاشهاا زاااوي
فرد را امز درهرميومارد و در ايان مماان هرپاايي مراسا عماا رهاان يكاي از
امناهها هارز اين مناسک مردمي است مناسک ديني ماذهبي و ملّاي و آداب
و رسنم و آيمنها از عناار فرهنگ هه شمار مايروااا و فرهناگ درهرومرااا
دااستنيها اعتقادا

عادا

و هروناه تنااايي ديگر است كه ااسان هه عننان

عضن از جامعه كسب ميكنا در فرهنگ مردم ايران اعمااد ديناي ماذهبي و
ملّي هسمار وجند داراا كه هر يک در هطن خند دارا مفاهم خااي هستنا
در اين ممان عما رهان هه عننان عما ديني همه مسلمااان در حقمقات جشان
حركت هه سن كمال است

قرباني از ديدگاه اسالم
اعتقاد مسلمااان هه مراس

رهااي و عما رهان مطاهن ها آياتي از رآن اسات

كه در اين زممنه وجند دارد چنااكاه مااجرا حضار

اهاراهم  و رهاااي

كردن حضر

اسماعمل ذهامحاهلل هاه فرماان ربّالعاالممن هاه ااراحت در

سنر اافا

اهراهم از رؤيا ااد ه خند آوا شا كه

آما است حضر

خاايش فرزاا او را هه رهااي ميخناها « [اهراهم  ]وفت :ا پسر من در
خناب (چنمن) مي همن كه تن را سر مي هرم پا هبمن هه ااار

چاه مايآيااک

[اسماعمل ]وفت :ا پار من! آاچه را م منر هكن ااشااهلل مرا از هردهااران
خناهي يافت پا و تي هر دو تن در داداا و همايگر را هارود وفتنا پسر را
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هه پمشااي هر خاك افكنا و ما او را ااا دادي كاه ا اهاراهم ! رؤياا خاند را
هزروي هاز رهااماي

او را هه اسحا كاه

پمامبر از جملاه شايساتگان اسات ماژد
دادي » (اافا )177-112 /
مسلمااان در منس حج هنا هاه دساتنر
اريح ارآن م ماا روز دها ذ الح اه
پا از رمي جمر عقباه و پامش از حلان
(تراشمان من سار در ماردان) ياا تقصامر
(كنتا كردن ار از من سر و ااخن در
زاااان) ونساافنا واااو يااا شااتر را در
سرزممن منا هه دروا خااواا فايه ميكننا تا پمش از اساهم در مماان اعاراب
دور جاهلمت رس هر اين هند كه كعبه را ها خنن رهااي ميآلنداا و سمتي از
ونشت آن را هر خااه كعبه ميآويتتنا امّا پا از اساهم آياه  30سانر حاج
اازل شا« :هروز [اه] ونشتها آاتا و اه خننهايشان هه خاا اتناهاا رساما
ولي [اين] تقنا شماست كه هه او ميرسا » رهااي در اسهم اشاان ااا
ادعا محبّت دوستي عشن و شاها دعن تقنا و پرهمزوار است چنان كاه
در آيه  20سنر مائا امز ميخاناام « :خااا [ رهاااي را] فقاط از تقناپمشاگان
ميپذيرد »

واژگان قرآني در معنا و مفهوم قرباني
«احر» «هاْ ْ» «ذهح» و « رهان» واژ هايي هستنا كه در رآن م ما در معناا
و مفتنم رهااي هه كار رفتهااا واژۀ «احر» درآير دوّم سنرۀ كانثر آماا اسات:
«فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر»
«پا هرا پروردوار

امازوزار و رهااي كن »
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حقمقت هتشاما

او را در ازا

رهاااي
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واژۀ «ها » در م منع هفت هار در رآن م ما آما و هار هاار در مانرد
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رهااي حج و عمر است سه مرتبه از اين هفت هار در سانرۀ هقار آيار 196
آما است « :و هرا

خاا حج و عمر را هه پايان رسااما و اور ]هه دلمل منااعي[

هازداشته شايا آاچه از رهااي ممسّر است ] رهااي كنما[ و تا رهااي هه رهااگا
ارسما سرخند را متراشما و هركا از شما هممار هاشا يا ااراحتي داشته هاشا
]و ااچار شند سر هتراشا[ هه كفار ]آن هايا[ روز ا هاارد يا ااا ها هاهاا
يا رهااي كنا و چنن ايمناي يافتماا هار كاا هاا اتماام عمار حاج را آاااز
كنا]هايا[و آاچه از رهااي ممسّر است ] رهااي كنا[ »
واژۀ ذهح امز در سنرۀ هقر آير  60آما است ...« :اِنَّ اهللَ يَأمُرُكُم أَن تَذ بَحُوا
بَقَرَهً « »:...خاا هه شما فرمان ميدها كه واو را سر هبريا» و امز آيار  170از
ساانرۀ اااافا « :وَ فَدَين ذ ُ بذ ذ ِب عَظ ذ مٍ» «و او را در ازا

رهااااي هزروااي هاااز

رهااماي » همچنمن آير  3سنرۀ مائا  « :وَ ماذُبذ َ عَلَي النُّصُبذ » «و ]همچنامن[

آاچه هرا هتان سرهريا شا

» و در سنرۀ هقر آير  49كاه خااوااا ا اا

هني اسرائمل را هنگامي كه فرعنن فرزااان پسر ايشان را ذهح ميكرد هه يادشان
ميآورد:
« يَسومونَكُمْ سوءَالعَ ابذ يُ َبِّحُونَ اَبْنذءءَكُم

» «]آاان[ شما را ساتت شاكن ه

ميكرداا؛ پسران شما را سرميهريااا »
واژۀ رهان امز سه مرتبه در رآن م ما آما است؛ يک هار در سنرۀ احقاف
آير « :28فَلَوال نَصَرَهُمُ الَّ ينَ اَتََّخَ ُوا مِن دُونذاهللذ قُرْبانذا » «پا چرا آن كسااي كاه
امر از خاا هه منزلر معبندااي هرا تقرب ] هه خاا[ اختمار كرد هنداا آاان را
يار اكرداا » هار ديگر در سنرۀ آل عمران آيار « :183الَّذ ينَ قذالوا اِنَّ اهللَ عَهذذدَ
إذلَ نء اَالَّ نُؤمِنَ لِرَسولٍ حَتَّي يَاْت نا بذقُربانٍ تَأْكُلُ ُ النَّارُ » «همااا وفتنا خاا ها ماا پمماان
هسته كه هه همچ پمامبر ايمان اماوري تا هرا ما رهاايا (هه عنانان مع از )
هماورد كه آتش ]آسمااي[ آن را هسنزااا » و هار آخر در سنرۀ مائا آيار :20
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«وَاتْذلُ عَلَذ هذمْ نََََذأَ ابْنَذيْ ءادََِ بذذالحَذِّ إذذْ قَرَّبذا قُرْبانذا » «و داساتان دو پسار آدم را هااه
داشتنا »

اهداف قرباني در عيد قربان
 1احما روح فااكار

ايثار و استقامت

 2زدودن هر وناه ااحراف و خرافه از مراسا رهاااي زيارا «ديان مقااس
اسهم عاد

اكنهما رهااي هشر را كه در هسامار از ا انام پمشامن و ملال

هاستان از جمله فمنمقي ها و كنعاامان مصريان و اروپايمان رايج هند و همچنمن
رهااي هرا هتان و ااسان و سنزااان ذهايح را امضا اكرد و كشتن رهااي را در
روز عما رهان هه عننان انعي عباد
پذيرفته است » (همگلر
 3ها استناد هه آيا

و در را منفعت مردم و اافاا هاه فقارا

)263 :1345
 36-38سنر حج رهااي يكي از شعائر اهلل است و در

آن خمر وجند دارد
« 4ها تنجه هه آيه  28سنر حج ذكر اام خاا مرز مشتص ايماان و شارك
است » (حسمنيكشكنئمه )370 :1382
 5اجتناب از تفاخر
«فتاار راز در اياان هااار ماايونيااا :اهاال جاهلماات از ونشاات رهااااي
امي خنرداا زيرا خند را هاتتر از فقرا ميپنااشتنا؛ پا خااواا مسلممن را هاه
دلمل متالفت ها كفّار و مساوا

ها فقرا و هه كارومر فروتني امار هاه خانردن

كرد » (تفسمر كبمر هيتا :ج)29 :23
 6اطعام امازمناان
در روايتي از پمامبر اعا  اقل است:
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درستي هر ايشاان هتانان هنگاامي كاه ]هار ياک از آن دو[ رهااايا پامش
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«انَّمذذا عَعَ ذلَ اهلل ه َاالَالذذحي لِتَتسِ ذ َ مَسذذاك نَكُم م ذنَ الَّلحذذم فَ ذاَطِعمُوذهُم» «و همااااا
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خااواا اين رهان را رار داد است هرا سمر كردن مسااكمن از ونشات پاا
آاان را اطعام كنما » (وسايل الشمعه ج)140 :1
خااواا آاان را كه ها اا ام كارها پسنايا و از جمله امكي هه ديگران او
را اطاعت و هناوي ميكننا هه هتترين پاداشها هشار

ميدها و اافاا در را

خاا و دادن ونشت رهااي هه امازمناان امناها از امكي هه ديگران است
 0تقنا مهك پذيرش رهااي اسات آن چناان كاه در آياه  30سانر حاج
ميخناام :
«لَن يَنالَ اهلل لَحومُها و الدماؤها و لكِن يَنالُ ُ التَّقوی مِنكُم» «هروز ونشتها آاتاا
و اه خننهايشان هه خاا اتناها رسما ولي ايان تقانا شماسات كاه هاه او
ميرسا »
در وا ع آاچه مت است معننيتي است كه فرد ها رهااي كردن هااان دسات
ميياها و ها وام اتادن در را هناوي هه خاا ازديکتار مايشاند همچنامن در
پايان آيه  20سنر مائا مايخاناام « :اِنَّمذا يَتَقَََذلُ اهللَ مِذنَ المُتَّقذ ن» «خااا تنتاا از
ااحبان تقانا و پرهمزوااران عملاي را مايپاذيرد » در حقمقات ارآن ماهك
مقبنلمت اعمال را تقنا معرّفي ميكنا

عيد قربان در ايران
مردم ايران اساهمي هاه ت ساي از دساتنرا

ديان مبامن اساهم رهاااي را

فريضها مقاس ميداانا و همه ساله فايها هاه صاا تقارّب تقااي درواا
التي ميكننا ه وطنان ما در منس حج و روز ده ذ الح ه رهاااي كاردن
حمنان حهل ونشتي را متعتا ميشناا
عما رهان از اعماد ديني ايراامان مسلمان اسات كاه در اقااط متتلاف ايان
سرزممن ها آداب و ويژويها خاص هر منطقه هروزار ميشاند هاا د ّات در
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احنۀ هروزار اين مراس مشاها ميشند كه اورچه ممكان اسات ماردم هار
عممنتر شبمه يكايگر هستنا
ها تنجّه هه زمان اسناد ون منه فرهنگ مردم كه هتش اهال تانجّتي از آاتاا
مرهنط هه دههها چتل تا دهه شصت شمسي اسات ماردم اياران مطااهن هاا
آيمنها ديرين و كتن و هنا هر رسنم ويژ ا كه داشاتنا از مااّ هاا پامش از
فرارسمان روز «عما رهان» خند را هرا جشن آماد ميكردااا مقااما

ايان

مراس ها خريا رهااي آااز ميشا ااتتاب حمنان هرا

رهاااي در هار منطقاه

متناسب ها عاد ها و عقايا ويژ همان منطقاه اانر

مايورفات رهاااي را

تحت شرايط خااي هرا زمان ذهح اگتاار

آماد و آراسته ميكرداا

خااهتكااي رفت و روب شستشن حمام و ااافت امز از جمله آداهي هنداا
كه ايراامان پمش از عما رهان آاتا را هه جا ميآوردااا همچنامن خانراك روز
عما در هرخي اقاط هه ار مفصّل هند كاه از چناا روز پامش از عماا ماردم
مشغنل تتمّر آن ميشااا
مراس

رهااي در مناطن متتلفي هروزار ميشا هرخي در امااكن مقااس از

جمله امامزاد ها هرخي در خااهها مساكناي و هرخاي ديگار در ممااانهاا
االي محلّ زااوي خند عمل رهااي كردن را اا ام ميداداا
مردم هنگام ذهح اشعار و ادعمر خااي مي خنااااا و ذهحكننا اماز االاب
شرايط و جايگا ويژ ا داشات پاا از مراسا رهاااي كاردن االاب ماردم
اعضا متتلف حمنان را هرا تبرّك ها خند ميهرداا
هر يک از سمتها متتلف هان رهااي اساتفادۀ وياژ ا داشات كاه در
اقاط متتلف هنا هر رسنم مردم همان ااحمه همن اهالي تقسم ميشا
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ااحمه آداب متفاوتي در اين زممنه داشته هاشنا تمام اين مراسا در تياههاا
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از جمله آداب ديگر كه در جشن رهااي در مماان ايرااماان رواج داشات
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هاز ها محلّي و ارسال هاايا هرا انعروسان هند در ايان مقالاه هاه مراسا
رهااي و عما رهان در شترها و روستاها مناطن متتلف اشار ميشند

 .0تهيّۀ قرباني
اتسااتمن مرحلااه از مراحاال هرواازار مراس ا عمااا رهااان تتمّ ار حماانان
حهلونشتي هند كه هايا در اين روز ذهح يا احر ميشاا در ااناحي متتلاف
مردم متناسب ها تمكّن مالي خند هه انر

اافراد يا جمعي حمنااي را هرا

رهااي تتمّه مي كرداا كه ممكن هند مرغ خروس ااز هاز ونسافنا وااو ياا
شتر هاشا

هرا امنااه در درواز خراساان رضان و وتارو از تناهاع هاروجن هامن
ونسفناداران مرسنم هند كه در فصل زايش ونسفناان اولمن هارّۀ اار خاند را
و ف رهااي ميكرداا و ماّ

يک يا دو سال حمنان را هارا ايان روز پاروار

ميكرداا (جعفرپنر دروز  /1357رمضااي هروجن )1353
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ونسفناداران هنار ماهشتر خنزستان هر هرۀ ار را كه در ما ذ الح ه هاه
مطاهن اسناد منجند اهالي استان ها آذرهاي اان شار ي و ارهاي اردهمال
چتارمحال و هتتمار

خراسان خنزستان فارس كرمان كرمااشاا ولساتان

ومهن و مازااران در انر

هرخنردار ابندن از تمكّن مالي هه طانر وروهاي

ا اام هه تتمّر حمنان رهااي مايكردااا در ايان منااطن هانيژ اساتان اردهمال
ثروتمناان محل داوطلبااه ستمي از رهااي خند را هه اام فقرا ذهاح مايكردااا
تا آاان امز در ثناب رهااي شريک هاشنا
در تركمناحرا تعااد ونسافناها

رهاااي شاا هاه تعاااد افاراد هاات

 15سال خااناد هستگي داشت؛ اور تعاااد افاراد هاات  15ساال هفات افار
ميشااا هفت ونسفنا يا يک رأس واو رهااي ميكرداا و اور تعااد ونسفنا
رهااي هه  14رأس ميرسما هه جا اين تعااد ياک افار شاتر احار مايشاا
افراد ه كه تنااايي مالي چناااي اااشتنا هه ذهح يک رأس ونسافنا هسانا
ميكرداا (ااهاي تركمناحرا )1346
اين روال در همرجنا از تناهع خراساان جنانهي ها مرسانم هاند؛ هاه ايان
انر

كه هه تعااد افراد هزروسال خااناد چه مرد و چه زن يک ونسافنا و

هااه ازا هاار هفاات ونساافنا يااک رأس واااو يااا يااک افاار شااتر رهااااي
ميشا (خسرو

همرجنا )1301

 .0-0ويژگيهاي قرباني
ها تنجّه هه دستنرا

اسهمي چنمن مستفاد مي شند كه رهااي هايا هيعماب

هاشا هر چنا رعايت شرايط رهااي حج در رهااي امر حج تكلماف امسات و
تنتا سهمت حمنان كفايت ميكنا (حسمنيدشتي )299 :1309
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داما ميآما و ف رهااي ميكرداا (فمصلي هنار ماهشتر )1348
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در اسناد فرهنگ مردم امز ويژويهايي در منرد رهااي شامل شرط ساهمت
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ونشها شا ها چش ها و دااانها اااشاتن زخا لناگ اباندن اار هاندن
داشتن راگ سما و پمر ابندن ذكر شا است
سن رهااي امز ارف اار از اانع آن هاياا حااا ل ياک ساال تماام هاشاا
(مزدك فسا  )1340در كلن راممان از تناهع استان ولستان امز سن واو رهاااي
را سه سال و ونسفنا را حاا ل  6ما مناسب ميدااستنا (اانفيزاد رامماان
 )1348در آمل معتقا هنداا اور حمنان رهااي هاز هاشاا رعايات هامچونااه
شرط سني تزم امست (معل آمل  )1357در اراك امز مردم ت كما داشتنا كاه
رهااي هايا ممش و  4ساله هاشا (آشنر

اراك )1340

 .1-0آرايش قرباني
در فرهنگ مردم رهااي را بل از هردن هه جايگا آراساته مايكردااا زيارا
معتقا هنداا تهش هرا تقاي

رهااي هه هتتارين شاكل مناسابتار اسات از

جمله وجن مشترك آرايش رهااي در ممان همشتر ايراامان آن هاند كاه پامش از
ذهح دست و پا يا ديگر سمتها هان حمنان را حنا ميورفتنا هه چشمااش
سرمه ميكشمااا و در هرخي اقاط امز پمشااي حمنان را ها آينه تزيمن ميكرداا
در ولنچه خلتال در استان اردهمل اهتاا آينه كنچكي را ها خممر هه پمشااي
رهااي مي زداا و تمام هان آن را ها پارچهها تنر راگاراگي ميپنشاااااا و
سپا رشتها از متر ها آهي راگ را هه وردن حمنان ميآويتتناا و تعاااد
متر ها سبز رمز و آهي امز هه پش هان حمنان ور ميزداا همچنمن پاهاا
حمنان را هه طرز جالبي راگآمماز مايكردااا (حقمقاي خلتاال  )1340در
جمرفت عهو هر راگآممز هاا حناا دساتمال محتان اساپنا و زاغ (زاج ياا
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زاك) 1را هه وردن رهااي مي هستنا و در اتايت هه چشمااش سرمه ميكشامااا
چشمان حمنان مقاار ول سر راگ را كه هه «ولک» ( )gelakمعروف است
در ظرف آهي ميريتتنا و هه سمتها متتلف هاان حمانان مايمالماااا تاا
رهااي رمزراگ شند (هاهرجي ممناب )1348

 .1جايگاه ذبح يا نحر قرباني
مكان ذهح رهااي در اقاط متتلف سرزممن ايران متفاو

هاند هارا مثاال

مردم زهک زاهل رهااي خند را در خااهها خند و رو هام ذهاح مايكردااا
(دهمرد زاهل  )1351هرخي امز در ممااانهاا ااالي ياا محالّ متصانص
(ماانا چالر شتركشان در كاشان) ذهح را اا ام ميداداا (اديب كاشان )1340
وروهي مراس رهااي را در امامزاد ها هه جاا مايآوردااا اهاالي زاهال هاه
امامزاد شمخ علي ميرفتنا مردم همژورد هروجن امز در امامزاد شاا اهنالقاسا
(فتحاي هااروجن  )1350و اهااالي اشاننيه در مساااجا (زرزا اشااننيه )1351
رهااي ميكرداا

 .1تقسيم گوشت و اجزاي قرباني
ونشت رهااي مطاهن تعالم اسهمي سه ست ميشند؛ مستحب است ياک
ست را خند رهاايكننا استفاد كنا يک ست را هايه دها و ست آخر را هه
فقرا و مستمناان هبتشا مردمان چمچالي شنش سمتي از ونشات رهاااي را
هه ذهحكننا و همچنمن كسي كاه دعاا

رهاااي را خناااا هاند مايدادااا و

ااحب رهااي ها دل و جگر آن اذايي تتمّاه مايكارد و از متماااان هاه امات
 1جسمي معااي و هلنر كه در اثر ت ثمر مناد معااي هه راگها متفاو

ديا ميشند ضا عفناات

و دارا مناد فلز ونااونن است در طاب سانّتي كارهردهاا فراواااي دارد زاج همانار هاا اسافنا
سنزااا ميشند (عطااژاد در م لّه الكتروامكي ويستا)
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(اسهم جمرفات  )1351در پااكن ممنااب پاا از شساتن و سارمه كشامان
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تبرك پذيرايي ميكرد هقمّه ونشت امز هه طنر مساو همن فقرا تقسم ميشاا
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(سنژولي شنش  )1351در هرازجان رهاايكنناا هامچ ساتمي هارا خاند
هرامي داشت و تمامي ونشت رهااي را همن همسايگان هستگان و فقرا محال
تقسم ميكرد ( رهااياژاد هرازجان )1340

از پنست حمنان رهااي امز استفاد ها خااي ميشا اهاالي هرخاي اقااط
خراسان تتران ولستان مازااران و كرمان پنست رهااي را ميفروختنا و پنل
آن را همن خااناد ها ك هضاعت تقسم ميكرداا هرخي ديگر امز آن را تمماز
و خشک ميكرداا و هه عننان س اد و هرا تبرك منرد استفاد رار ميداداا
همچنمن عاّ ا
ميداداا

پنست پرداخت شا را هه امام جماعت مسا ا محلّاه هاياه

جلوههاي آييني عيد قربان در فرهنگ مردم11

 .4غذاهاي عيد قربان
مراحل عماۀ هروزار جشن رهااي است در ادامه هه امنااههاايي از خانراك
محلّي متصنص اين عما اشار ميشند:
يكااي از اااذاهايي كااه روز عمااا رهااان در كرمااشااا تتمّ اه و هاامن مااردم
خمراتميشند «اناله» ( )novâleاام دارد كه طرز تتمّه آن هاه روش زيار اسات:
ونشت رهااي را پا از شستن هاا آب مايپتتناا و هاه آن «شانروا» ()šurvâ
مي وفتنا معمنتً هر ايان ونشات دعاخناااا مايشاا پاا از پتات كامال
استتنانها را از ونشت جاا ميكرداا و ونشت هااون اساتتنان را در ظارف
ديگر

رار ميداداا سپا ونشت را در داخل اان ميوذاشاتنا و هامن ماردم

تقسم ميكرداا آبونشت را ه در ظرفهايي جااواااه مايريتتناا و هامن
ا نام دوستان آشنايان و همسايگان خمرا

ميكرداا (رستمي سرپل ذهااب

)1353
در صرشمرين ها روان حمنااي آرد ونام و خرما هسته ورفته حلانايي
هه اام عرفا

( )arafâtدرست ميكرداا و مقاار از آن را داخال ارصهاا

اان لناش رار ميداداا و هه انر

لنله ميپمچماااا و هامن دوساتان و ا انام

تقسم ميكرداا در حمن طبخ حلنا اماز مرتاب دعاا مايخناااااا (روشاني
صرشمرين )1340
در اوجيآهاد اسكيمحله مرسنم هند افراد كه واو شمرد داشتنا ابح روز
عما پا از دوشمان شمر واو اممي از آن را ميجنشااااا و همن اهالي خاااه و
همسايگان تقسم ميكرداا (فهح آمل )1353
«چكارمه» ( )čekdermeاذايي هند كه تركمنهاا هارا متماااان خاند در
روز عما تاارك ميديااا اين اذا از هراج ونشت رهااي و ونجهفراگي تتمّاه
ميشا (ااهاي تركمناحرا )1346
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پتت و تتمّر ااناع اذا هرا راگامن تار كاردن سافر رهاااي از مراسا و

14فصلنامه فرهنگ مردم ايران

در اشننيه دو انع آش هه اامها آش اتند (از تركماب آب اتاند هاراج
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ورد سبز هايي همچنن ترخان تر جعفر وشنمز اسفناج رواان پمااز و
امک) و دويناه (( )dooynaتركمباي از دوغ سابز هاا محلاي مااناا هارگ
سنسن ترشنك پناه و هراج) تتمّه و در روز عما همن دوستان و ا انام تقسام
ميكرداا (زرزا اشننيه )1351
«آش شنگي» ( )âše šengiاذايي هند كه در روز عماا در امامشاتر سامنان
پتته ميشا اين آش را از هراج روان ونشت سمبزممني و «شانگ» (šeng

هه معني انعي سبز محلّي) تتمّه ميكرداا (ها ر

سمنان )1340

«ديگ جنشک» ()dig jušakامز اانعي آش هاند كاه هاه امات خنشابتتي
دختران و پسران جنان سمساتااي در شاب عماا رهاان تتمّاه مايشاا و ماناد
تشكملدهنا آن عاس ونام هراج و ماش هند (دهمرد زاهل )1352
در شترو از تناهع شترستان هنارعباس دو انع حلم هه اامها حلم وناام
(از تركمب آرد ونام اتند لنهما فلفل و زا بمل) و حلام خرماا (از تركماب
شمر خرما آرد ونام روان و دارچمن) تتمّاه و هامن اهاالي تقسام مايشاا
(اهراهممي هنارعباس )1340
در هشت من خلتال اااي هه اام «سنتّي فطمار» ( )sutti fatirياا هماان ااان
شمر كه اام ديگرش «ازيک» ( )nazikيا اان رواني است پتته ميشاا ايان
اان را از تركمب آرد ونام شمر روان تت مرغ و زردچنهه تتمّه و همن ا انام
دوستان و همسايگان تقسم ميكرداا (منتيي خلتال )1349
در يازتپه سرخا دو انع اان هه اامها چلمک (( )čelikخممر ونامي كاه
از تركمب آرد ونام و آب آماد ميشا و آن را هه انر

چاااههاا كانچكي

درميآورداا و پا از پتن كردن در داخل روان سار مايكردااا) و تلماه
(( )qatlemaخممر آرد ونام كه هه چااهها كنچک تقسم و در رواان سار
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ميكرداا و سپا من ع خنردن رو آن شكر ميپاشمااا) طبخ و همن ا انام و
در شنشتر از دل و جگر ونسفنا يا واو رهااي نرمه درست ميكردااا و
هه امت ثناب هرا روح امنا
امازمناان خمرا

فاتحها ميخنااااا و آن را همن همساايگان و

ميكرداا (سنژولي شنشتر )1351

 .1بازيهاي مرسوم در عيد قربان
هاز ها محلّي از جمله رسنمي هساتنا كاه در روزهاا جشان ياا عماا
هروزار ميشناا و اهالي هر منطقه هه روش خااي آاتا را اجرا ميكننا
 .0-1تاببازي
در وروس هم ار روز عما رهان زن و مرد و پمر و جنان «دارديلاهكاااي»
( )dârdilakâniيعني تابهاز ميكرداا و در حمن تابهاز دعا ميخنااااا:
امناها از شعر دعايي از اين رار هند:
دارديلهكااه

dârdilakânie

تابهاز ميكن
مالمان اراه

mâlmân narne

خااهمان خراب اشند (اماز و روز مان بنل حن شند)
تال و درز

رمز

tâl o derzi qermezi

اخ و سنزن رمزراگ
دين وناه هرز

din gonâham berzi

هر ونا و صنر داشتهام خاا همامرزد ( راويا هم ار )1350
در هرازجاان دشتساتان مردهاا «هملان ژرااا» ( )hilu žornâياا «چار زر»
) (čarx zorرا كه وسملها ماانا تاب هند مايسااختنا و هاا اشساتن در آن و
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دوستان تقسم ميكرداا (اساخااي سرخا )1340

11فصلنامه فرهنگ مردم ايران

تاب خنردن حاجتها خند را از خاا مايطلبماااا ( رهاانااژاد هرازجاان
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)1340
 .1-1کالهبازي
در فش استان تتران جنااان در مماان آهاد جمع مايشاااا و هاا هلتلاه
شعرخنااي و پاايكنهي كاه هااز مايكردااا تركاهزااي و كانلي دادن اماز
سمتهايي از كه هاز هند جنااااي كه كه هااز مايكردااا اباياا كاه از
سرشان ميافتاد؛ هر زمااي كه كه از سر يكي از افراد ميافتااد جاا سانار و
پماد عنض ميشا (االحي فش )1357
 .1-1ساير بازيها
در زاهل جنااان در مماان شتر وسملها شبمه اتكلنگ ميساختنا و هاا آن
هااز ماايكرداااا (اااد ي زاهاال  )1346در هالماااكنب ساار امااز جنااااان
كشتيومر در مماان شتر ها يكاايگر كشاتي مايورفتناا در مراسا شتركشاان
كاشان در روز عما جلن كاروااي كه شتر را هه احروا ميهردااا كشااورزان
ها هملهايشان هملهاز (شبمه مملهاز زورخااه) مايكردااا (منصاف كاشاان
)1348

 .1ارسال هدايا براي نوعروسان
در همشتر شترها و روستاها ايران اسهمي مرسنم است كاه در شاب عماا
رهان يا در هعضي مناطن در روز عما خااناد انعروس ياتاز دامااد ونسافنا
يا نچ سفما پروار سال و هيعمب و اقصي را كه ها راگها طبمعي همچنن
رااس زردچنهه يا حنا هه شكل هسمار زيبايي راگآممز كرد و ها پارچه متر
و آينه آذين هستهااا هرا دخترااي كه اامزد داراا يا مااّ

كنتااهي اسات هاه
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خااه هتت رفتهااا ميفرستنا هرخي خااناد ها عهو هر رهااي خنااچاها را
و زينرآت

هه عننان هايه ارسال ميكننا در مقاهل خااناد هاا هاه آوراااوان

هاايا ااعام ميدهنا سپا ونسفنا رهااي را ذهح و همن فقرا ا انام و آشانايان
دو خااناد تقسم ميكننا
در كاشان ونسفنا را كه از طارف خاااناد دامااد فرساتاد مايشاا هاا
زينرآتتي ماانا ونشنار وردنهنا و سكها كه ارار هاند هاه اانعروس داد
شند تزيمن ميكرداا در مقاهل خااناد انعروس امز هه آوراا هاايا شمريني
و مبلغي پنل هه عننان ااعام ميداد (همان)
در واران جاسب محلّا

خااناد داماد هرّ سفما و پروار را ها هفت راگ

ميآراستنا و ها پارچهها وران ممتي كه رار هند هه رس هايه هرا انعروس
هفرستنا تزيمن ميكرداا و هه آن «هرّ رهناي» ميوفتناا آااان هاه همارا هارّ
رهناي پنج سمني هزرگ محتن هراج ممن ها فصل سبزي ا

لبنما

تاز

اقل شامريني و پنشااكي از بمال كفاش و خلعتاي هارا اانعروس ماادر و
خناهران و ميفرستاداا
حمامي يا دلّاك محلّه هه اتفا يكي از ا نام داماد مسئنل هاردن ايان هااايا
هند همچنامن رو سامني هااايا را هاا پارچاه سابزراگي هاه امات سابزهتتي
ميپنشااااا
در مقاهل اين هاايا اعضا خااناد انعروس هه اساتقبال آوراااوان هااايا
ميرفتنا و از آاتا هه خنهي پاذيرايي مايكردااا در روز عماا رهاان خاااناد
عروس خااناد تاز داماد را هه همارا ا انام و خنيشاان هارا اارف ااهاار
دعن

ميكرداا (حااد

محه

)1346

در ارهاستان تهم ان ونسفنا رهااي را هرادر تاز داماد و م معها شامل
پنشاك جناهرا

و خانراكي را خاناهر او هاه خاااه اانعروس مايهردااا و
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امز شامل شمريني ممن ها فصل آجمل پارچهها افما خنش اقش و اگاار
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دختران همسايه ها شعرخنااي و كفزاي آاتا را همراهي ميكرداا و تي وارو
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هه خااه پار انعروس ازديک ميشا تاز عروس هه استقبال آاتاا مايآماا و
م معه را از سر خناهر همسار آيناا اش هرمايداشات و هاه ماادرش تحنيال
ميداد در اين ممان هارادر اانعروس اماز ونسافنا رهاااي را از هارادر دامااد
ميورفت و مبلغي هه عننان «تفنسر » ()lâfansariيا سرطناهي 1هه او مايداد
تمامي هاايا متعلن هه انعروس هند و اور پار انعروس ميخناست ونسفنا را
كه متعلن هه دخترش هند در روز عما رهااي كنا هايا پنل آن را هاه دختارش
ميپرداخت (دهبان تهم ان )1349
در زا ان روز عما رهاان خاااناد پسار تااز ااامزد كارد و پاار كاه
دخترش تاز هه خااه هتت رفته هند رهااي ميكرداا و هاايايي هرا عاروس
ميفرستاداا تاز داماد هرا انعروس «پايي» ( )pâyiكه عبار

از ياک جعباه

ممن يک وناي هراج كفش پنشاك يک رأس ونسفنا سفما و دو يا سه مرغ
و خروس هند ارسال ميكرد همچنمن پار انعروس در روز عماا ونسافنا
را رهااي ميكرد و سمني هزروي محتن هراج ااناع خنرداي فصل اقل شامع
و ول هه خااه دخترش كه تاز هه خااه هتت رفته هاند مايفرساتاد (هاايعي
زا ان )1346
در كنثر ومن خلتال روز عما در حالي كه وروهي از ا انام تااز دامااد
رهااي و خنااچهها مملن از هاايا را هه خااه انعروس ميهرداا مااّاحي اماز
جمع را همراهي مي كرد او ها آواز هلنا هه ماح حضر
و تمامي همراهان در پايان اهما

النا

علي ميپرداخت

خت ميكردااا پاا از رسامان هاه

منزل انعروس ماّاح عصا خند را مقاهل در خااه مي ورفت و مااع از داخال
شان همراهان ميشا در اين هنگام ااحبتااه ها دادن ااعام هه مااّاح ااار او
 1هرادر داماد ونسفنا رهااي را ها طناب هه دابال خند ميكشما و هنگام تحنيل طناب مبلغي هه عننان
ااعام يا همان سرطناهي از خااناد عروس ميورفت
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را جلب ميكرد تا عصا خند را از جلان در هاردارد پاا از آن همراهاان
يا دستمال هايه داد ميشا تا پاستي هه محبت آاان هاشا مراسا در ااروب
روز عما هه پايان ميرسما (رزا ي خلتال )1357
در ممااه مادر اانعروس در مقاهال هااايا روز عماا رهاان كاه از طارف
خااناد تاز داماد هرايشان ارسال ميشا هه تعاااد افاراد خاااناد دامااد يعناي
خناهران هرادران و والاين آاتا هاايايي از بمل جنرابها دستباف پشامي و
دستمالها ولاوز شا ميفرستاد (ها ر

ممااه )1340

در سمنان دختر كه اامزد داشات در روز عماا رهان هاه ديااار خاااناد
همسر آينا اش ميرفت و مادرشنهر امز هاايايي ماانا ظروف منازل آيناه ياا
پنل هه او ميداد (مصباحي سمنان )1348

جمعبندي
عما رهاان روز اسات كاه اطاعات در آن جلان كناا و معصامت در آن
انر

اگمرد عما رهان عما هازوشت ااسان هاه مقاام تقارّب التاي در پرتان

تتذيب و خندساز است روز كمال و اثبا
حضر

ايمان هه خالن يكتاسات لبماک

اهراهم  هه فرمان رهااي از جااب اهلل سبب شا تحنلي شاگرف در

مراس رهااي پايا آيا و هزروااشت هر ساله ايان سانّت حسانه در روز دها
ذ الح ه در منس حج از سن مسلمااان جتان در وا ع تعام هاه شاعائر
است كه از اهراهم خلمل و مناسک و سنن او هه يادوار مااا است
در روز عما رهان مردم مسلمان ايران اسهمي هه مناانر وراممااشات ايان
سنت التي ها طلنع آفتاب هتترين لباسها خند را ميپنشنا و پاا از اا اام
عباد ها متصنص اين روز (اسل اماز عما رهان خنااان دعاها وارد )
هه زيار

اماكن متبركه و اهل بنر ميروااا هاه دياا و هازدياا مايپردازااا
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وارد منزل ميشااا و از طرف خااناد تاز عروس هه خنااچاهآوران جانراب
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اذاها متصنص اين روز را طابخ ماي كنناا هاا آداب و تشاريفا

مرسانم
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حمنان حهلونشتي (واو ونسفنا شتر و ) را مايخرااا و پاا از آراياش
حمنان خنرااان آب هه آن و وفتن «هس اهلل الرحمن الرحم » و خنااان دعا
رهااي حمنان را هه اشااه سرسپردوي در هراهر آستان التي ذهح و همن امازمناان
همسايگان و خنيشان تقسم ميكننا و در اتايت ميكنشنا آداب و رسنم عما
رهان را هر چه هاشكن تر هروزار كننا عما رهان منس ااذر و امااز اطعاام و
احسان هه محرومان است و وراممااشت اين سنت اهراهممي ه امازمنااان را از
ورسنگي ميرهااا ه دلها را هه ه ازديک ميكنا و ه تمرين عملي هارا
مقاهله ها هناها افسااي است و در اتايت روز وحا
مسلمااان است

همبساتگي و ااسا ام
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