آيينهاي شاديبخش در کشاورزي
الهه شایستهرخ

1

چکیده
كشاورز

يكي از مت ترين و ستتتارين پمشاههاا منجاند در جامعاه

سنّتي ايران هند كاه دشانار هاا آن هاا هرپاايي آيامنهاا شااد آفارين و
ااس امهتش هه امنر لذّ هتش تبايل ميشا جشانهاا كاشات و هانيژ
هرداشت محصنل انعي رهايي از ستتي و امماوار هه آينا را هه كشااورزان
انيا ميداد و عهو هر اي اد اشاط شااد و امماا هاه اانعي شاكروزار و
هركتخناهي از خااواا امز محسنب ميشا معرّفاي جشانهاا كشااورز
مي تنااا محملي مناسب هرا هه امايش درآوردن پمناا كار و تفريح روستايمان
در الب آيامنهاا شااد هتاش كشااورز در رساااه ملّاي هاشاا و اانعي
همبستگي و ااس ام را در سراسر كشنر هه ارميان هماورد
کلیدواژهها :جشن كشاورز

جشن ونام جشن هراج جشن چا

جشن

ااگنر
 1كارشناسيارشا زهان و ادهمها

فارسي و پژوهشگر واحا فرهنگ مردم مركز تحقمقا

اااوسمما

info@shayesteh.ir
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مقدمه
آيمنها هنمي و محلّي هه دلمل وسعت حنز متاطب و ا باال مردماي از
آن رو كه ها مؤلفهها زماااي و مكاااي ملمانس هساتنا كارآمااترين ونااه
آيمنها تلقي ميشناا شناخت عممق و آواهي از احن اجرا آيامنهاا هانيژ
اور ها مؤلفهها شااد آفارين همارا هاشانا مايتناااا چراياي و چگاناگي
تأثمروذار فرهنگ عامه جنامع را ت زيه و تحلمل كنا
در زااوي امروز

شاد و اشااط اقشاي حمااتي و اجتناابااپاذير دارد

اي اد اين هاور در تک تک افراد جامعه ميتنااا سابب اتاديناهشاان شااد و
اشاط در خااناد شند و در اتايات اشااط و شااد اجتمااعي را ريشاهدار و
ماااوار سازد
در وذشته كه زااوي ا تصاد هسمار از جنامع مبتني هر كشاورز هند و
همشترين او ا

زااوي مردم را هه خند اختصاص ميداد آيمنها شاد هتش

هنمي انعي تفريح و سرورمي اشاطااگمز را هرا خااناد ها اي اد مايكردااا
هرپايي هر كاام از اين جشن ها عهو هر شااد آفريناي و امماهتشاي اانعي
سپاسگزار و هركتخناهي از خااواا امز محسنب ميشاا جامعاه اياران هاه
دلمل ماهمت كشاورز خند واجا جشنها فراوااي اسات كاه در ايان مقالاه
تنتا هه چنا امناه از آاتا هه اختصاار اشاار مايشاند ايان آيامنهاا همچانن
ون منااها ارزشاامنا ظرفماات و تنااااايي هااالقن ا هاارا هراامااهساااز در
ساختارها متتلف رادينيي و تلنيزيناي داراا و ها تنجهاه هاه اينكاه يكاي از
رسالتها رسااه ملّي آوااهيهتشاي و شااد آفريناي اسات مقالاه حاضار
دستمايه مناسبي هرا ااحاب رسااه هه منانر هراامهساز خناها هند
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 .1جشن گندم :هنگامي كه سا ه ها طهيي و زرد ونام هه اااطهح تارد
ميشا هزرگتر روستا همرا ها اهالي و هاا ساردادن چاووشاي و االنا

هار

محما و آل محما هه سن مزرعه حركت مي كرداا و ها يار يكايگر هاه
هرداشاات محصاانل ماايپرداختنااا و مقاااار از ونااام هرداشااتشااا را هااه
سالتنردوان و مستمناان ميداداا (اهراهم دوست )27-21 :1388

در حسمنآهاد ااظ مهير در چنامن منسامي جشان «جارجاار» ياا درو
ونام هروزار ميشا در اين روز مردها روستا هرا درو ونام هه وناامزار
ميرفتنا و زاان مشينل طبخ غذا هرا دروورها ميشااا در حمن پتت غاذا
ه هر چنا د مقه يک هار يكي از زااان هاه پشات هاام مايرفات و هاه طارف
ونامزار اگا مي كرد و ها دعا و اذر و اماز از خااا مايخناسات كاه هار چاه
زودتر مرد خااهاش محصنل را درو كنا و هه خااه هروردد هار كشااورز كاه
منفق مي شا ونام خند را درو كنا هه كمک هقمه افاراد هاه خصانص جناااان
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ميشتافت ها پايان درو كشاورزان ها چتر ا شاد و خنااان هاه سامت آهااد
حركت مي كردااا و در را خاااه پاي در پاي فريااد ياا علاي ياا محماا

سرمي داداا زاان و دختران امز ها وجا و سرور هاه اساتقبال آااان مايرفتناا و
دستهجمعي و پايكنهان هه خااهها خند مراجعت ميكردااا (عباالي مهيار
)1357
در لعه آستم ان تنيسركان امز درو ونام ها سر و اااا زيااد همارا
هند انازاااوان سااز و دهال مايزدااا و اهاالي همارا هاا آااان آواز محلّاي
ميخنااااا اعهم پايان درو ونام امز ها ااا النا

دروكنناوان هاند كاه

فضا ونامزار را معطر ميكرد (غهمعلي تنيسركان )1349
مردم جتانآهاد علما از شترستان زاهل ها آرزو خمر و هركات همشاتر هارا
محصنل ونام درو ونام را ها آيمن خااي آغاز ميكرداا هااين ترتماب در
روز درو همه اعضا خااناد ااحب كشات لبااس اان مايپنشامااا و داس
متصناي را كه هر سال هه هممن منانر تتمهه ميكرداا هرميداشتنا همچنمن
مقاار روغن ماهي و آرد ونام را ها خند هه ونامزار مي هرداا در آن جا دور
ه جمع ميشااا و مقاار همزم فراه ميكرداا و آرد ونام را خممر و آتش
را روشن ميكرداا سپا روغن را داخل ماهيتاهاه مايريتتناا و رو آتاش
مي وذاشتنا و آرد را كه خممر و چناه كرد هنداا در ماهيتاهه رار ميداداا
در اين هنگام كه هن مطبانع ااان مشاام دروكننااوان را در فضاا وناامزار
مياناخت ها وفتن «هس اهللالرحمنالرحم خاايا حركات از ماا هركات از تان»
درو محصنل ونام را آغاز ميكرداا دهقااان دوستان آشنايان و همساايگان
زممن زراعي خند را امز هيهتر امي وذاشتنا و هاا غاذا پتتاه شاا از آااان
پذيرايي مي كرداا ها افزود شان جمعمت اااا شااد

سارور و آوازهاا
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مزرعه را كه در آن روز ثمر يک سال زحمات خاند را هرداشات مايكردااا
فرامنش اميكرداا (فرزاد

زاهل )1355

در روستا دست رد ولپايگان ه هنگاام هرداشات محصانل جان و وناام
جشني هروزار مي شا اين جشن از اول تمرما شروع و تا د روز ادامه داشات
كشاورز كه ميخناست محصنل جن و ونام خند را هرا اولمن هار درو كناا
از چنا روز بل تمام خنيشاوااان را هرا حضنر در جشن دعان

مايكارد

بل از ورود متماااان زن اااحبتااه مقااار ك اارد )kojârd( 1رو آتاش
ميريتت و هر در خااه ميايستاد متماااان هنگاام ورود دسات خاند را رو
ك ارد مي وذاشتنا و النا
ها چا

ميفرستاداا و هه خااه وارد ميشااا ممزهان اماز

شمريني و شام از آاتا پذيرايي مايكارد روز هعاا اااحب زمامن هاا

كشاورزان هرا هرداشت محصنل هه سر زممن كشاورز رهسپار ميشااا و هاا
پايان درو هه سن خااههايشان هازميوشتنا همسر ااحب زممن امز ها ك اارد
آماد اساتقبال از كشااورزان مايشاا و مقااار آب جلان پاا كشااورزان
ميريتت هار وناام و جان اول را «هاار خااا» ماياامماااا و آن را جااا از
هارها ديگر مي وذاشتنا هنگامي كه هار خاا همه كشاورزان جمع مايشاا
آاتا را همن مستمناان تقسم ميكرداا و سپا زن ااحب زمامن از كشااورزان
ها چا

شمريني و ااهار پذيرايي ميكرد و جشان و شااد در مماان ماردم تاا

پايان درو محصنل ادامه مييافت (احما

ولپايگان )1307

در همن اهالى روستاى افشار از تناهع تكاب امز مرسنم هند كه در دروكاردن
ونام سمتى را هه ااااز يک يا دو متر هه شكل داير درو اكرد اگهميداشتنا
و آن را «حه» ( )halâميااممااا و اشعارى ميخنااااا:
 1اسپنا
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اشچلر ونممسن درد و هه

eščelar gomeisen dard o balâ

كاروران درد و هه ابمننا
ošâqlar dein halâ

اشا لر دين حه
هچههها هگنيما حه
زممنلر اولاى كه

zaminlar oldi kalâh

زممنها شااا هاير
در هممن حمن اااى ها شمر درست ميكرداا كه در اااطهح محلّاى هاه آن
ازيک ( )nazikمي وفتنا اان را ها خند هه مزرعه هرد هه همه كاروران ميداداا
و همان شب ااحب زممن از همه ا نام و آشنايان هرا ضمافت شاام دعان
ميكرد كه هه «شام حه» معروف هند همچنامن اوار هار كااام از همساايههاا
كارشان عقبتر هند هه كمک او ميشتافتنا (اكبر

تكاب )1346

جشن پايان ونامچمني در امماور زا ان هات ( )hâllâاام داشت درووران
ونام يا جن زممنها زراعيشان را هرداشت ميكرداا و فقط ياک طعاه از
زممن را كه محصنل آن از اار كممت و كمفمت هتتر از طعا

ديگر هند هارا

روز جشن اگه مي داشتنا در روز منعند مقاار اان فطمر كاه هاا شامر پتتاه
هنداا همرا ها ممن هايي همچنن سمب زردآلان و ونجاه درختاي هاه ااحرا
مي هرداا تا از كاروران دروور و چنپااان پاذيرايي كنناا در روز جشان اهتااا
همه افراد هه سمت بله ميايستاداا يكي از درووران ها اااا هلناا اشاعار
ميخنااا و ديگر درووران دستها از ونام را ميچمااا:
 محصنل را درو كردي زممن ها هاير شا درد و ههيي ابمنما هچهها ياک«هات»
و درووران ها ه يک ااا ميوفتنا:
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هه مردااگي مردان (حضر

علي )هه وجاااامت حاق (خااا) هاه عشاق

حسن ونور (هرزور وفادار) هچههها يک «هات»
 هات يک هار ديگر هگنيما سه تا شند هه كرهه كنچ شند چش دشمن لنچ شند هچههها يک »هات»و درووران هرا هار سنم هات مي وفتنا و سه هار النا

ميفرستاداا پا

از آن ااحب زممن ها اان و ممان هاايي كاه آورد هاند از متماااااش پاذيرايي
ميكرد اكته اهل تأمل آن است كه ونام ها درو شا در ايان جشان كاه هاا
النا

هر پمامبر اعا  و آل مطترشان همرا هند هرا درووران و كشاورزان

اهممت ويژ ا داشت چرا كه هر يک دساتها از آن وناام را هاه خاااه خاند
ميهرد و در اابار مناد غذايي ساتاه خند و خااناد اش آويزان ميكرد تا هركات
آن شامل حال همه آاتا شند ااحب ونامزار در عصر روز جشن هات عاا ا
از خنيشاوااان و همسايگان را هرا شام هه منزل خند دعن

ميكرد و هه هار

متمان دو عاد اان متصنص هايه ميداد (عليمردااي زا ان )1348
در اغهنتپه كرج در آخرين روز درو ونام جشن هاشكنهي هه اام جشن
«يا علي» هروزار ميشا ماعنين اين جشن تماام خنيشااوااان و همساايگان
ااحب زممن هنداا در اين روز درووران در حالي كه آخرين كارد ( )kardرا
درو ميكرداا اشعار ذيل را ه ميخنااااا و فضا ونامزار را هه انا «اللّتا
الّ علي محمها و آل محمها» معطر ميساختنا:
اول به نجف شیر خداا را لدلوات

بر محما و آل او للوات

دوم به جگرگوشه نبي امام مجتبي

بر محما و آل او للوات
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سوم به حسین شاه شدییا کدرب

بر محما و آل او للوات

چیددارم بدده امددام زیددنالعابدداین

بر محما و آل او للوات

پددمجم بدده امددام محمددا بدداقر

بر محما و آل او للوات

ششددم بدده امددام جعقددر لددادق

بر محما و آل او للوات

هقددتم بدده امددام موسددي کددا م

بر محما و آل او للوات

در طوس غرید الغربدا را لدلوات

بر محما و آل او للوات

نیدددم بددده امدددام محمدددات ي

بر محما و آل او للوات

دهدددم بددده امدددام لددديالم دددي

بر محما و آل او للوات

یازدهم به امدام حسدن سدگري

بر محما و آل او للوات

دوازدهدددم بددده قدددائم آل بدددا

بر محما و آل او للوات

ها تمام شان اشعار درو امز تمام ميشا و همگاي مقااار آخار وناام را از
رو دست هلنا ميكرداا و رو هه بله ميايستاداا و اين اشعار را ميخنااااا:
يرلر اولا وات

yerlar oldi gâlâ

زممنها خالي شا
همچمنچيلر ونرمسنن دردينن هه bičinčilar gormasun dardinan balâ

دروكننا ها درد و هه ابمننا
هه حرمت آل مصطفي

يا علي يا علي يا علي

سپا مقاار از ونامها را هه فقمران ميداداا و ااحب زممن ه ها چاا
شمريني اممرو و اان كلنچه از مردم پذيرايي ميكرد و ماردم اماز هاا شااد و
پايكنهي خنراكيها را مي خنرداا و هرا ارف ااهار هه منزل اااحب زمامن
ميرفتنا و از «پلن يا علاي» كاه متصانص ايان روز تتمهاه شاا هاند ممال
ميكرداا (تنااگر كرج )1357
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ها درو ونامها طعها ونامزار را دست ازد ميوذاشتنا تا اااحب هااغ ياا
كسي كه هه او مرحمت داشت آن مقاار را درو كنا فرد منرد ااار داس را هاا
دست راست و ونام را ها دست چپ ميورفت و رو هه بله ميايستاد در ايان
هنگام يكي از هزروان ميوفت:
اور خسته جااي هگن يا علي
و همه مردم ها ااا هلنا ميوفتنا« :يا علي» و هااز مارد مايوفات« :اوار
ااتنااي هگن يا علي» و مردم ميوفتنا« :يا علي» و دوهار مرد ميوفت« :كار مرد
و كاروران زاا هاد هار جماال محمهاا االنا » هنگاامي كاه ماردم االنا
مي فرستاداا مرد كه ونام را در دست داشت هاا ياک حركات وناام را درو
مي كرد و سپا ونام را هه خااه ااحب هااغ مايهارد و از همسار او شامريني
مي ورفت در اين جشن تمام فاممل و همسايگان دعن

هنداا و ها شامريني و

چا و ااهار از آاتا پذيرايي ميشا (وراواا دماواا )1348
در اهتر زا ان امز پايان مراس درو يكي از روزها خنب و شااد آفارين
هارا كشاااورزان هااند در اياان روز كشاااورزان تمااام محصاانل خااند را درو
ميكرداا و فقط يک طعه از ونامزار را هرا روز جشن ها ي ميوذاشتنا كاه
هه آن «ونام يا زممن الناتي» مي وفتنا در اين روز معمنتًَ تمام افراد طايفه هاا
ه همكار ميكرداا و هه انهت محصنل هر كشاورز را درو ميكرداا ياک
افر ه كه ااا خنهي داشت اهماتي ميخنااا:
اول هه ماينه مصطفي را النا
دوم هه ا ف شمر خاا را النا

شماره  /43پاییز 9412

در روستا سنران دماواا جشن پايان درو «اهلل ها ي (هنا اهلل)» اام داشات
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و هعا از تمام شاان هار ياک از مصارعهاا هقماه دساتهجمعاي االنا
ميفرستاداا اين مراس حاود  37د مقه طنل مي كشما هعا از تمام شان درو
همه رو چنا سُنبلي كه ها ي مااا هند دست ميكشمااا و يک افار هاا داس
آن چنا سُنبل را ميچما ااحب ونامزار آن را ها خند هه خااه ميهارد و رو
هقمه محصنل رار ميداد تا پرهركت شند اين مراس هاا شانر و شانق فاراوان
كشاورزان همرا هند (دودااگه اهتر )1357
در تله جمن هتار هماان ه جشن پايان درو محصنل را «جشن النا »
ميوفتنا عا ا در اين روز ونسفنا

رهااي ميكردااا و هارا پاذيرايي از

متمااان حلنا رشتهپلن و آهگنشت ميپتتناا البتاه بال از آاكاه از ونشات
رهااي غذا تتمهه كننا مقاار از آن را هه همسايهها ميدادااا جشان االنا
در اين منطقه ها درو آخرين دسته ونام يا جن آغاز ميشا در اين حال تمام
حاضرين در محلّ درو ها ااا هلنا النا

ميفرساتاداا و دعاا مايكردااا:

«خاا هه محصنل هركت دها ااشااهلل سال آيناا چناا هراهار امساال محصانل
هرداشت كني» سايرين ه ااشااهلل ميوفتنا هر كارور لبه تماغ داس خاند را
مي هنسما و محصنل را هه خرمنواا ماي هارد ماردم روساتا كاه دروواران را
مي شناختنا ها ديان آاتاا ضامن دعاا در حقشاان از آاتاا تشاكر مايكردااا و
ميوفتنا« :خاا نتتان دها دست شاما درد اكناا » كشااورزان ها در پاساخ
ميوفتنا« :اهلل كمک شما هاشا» و هقمه روز را دور ها جماع مايشاااا و هاه
شاد و خنا ميوذرااااا (فضملت هتار )1355
در آهاد شمرخان احنه كرمااشاا هنگاامي كاه در مماان وناامهاا كانل
(ونامها هه ه پمچما كه سر ونام رو هه بله و هه سمت پايمن خمما هاند)
پماا ميشا دروورها ها شاد هه منزل اااحب زمامن مايرفتناا تاا مژدواااي
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افر ريشسفما را دعن
ااا النا

ميكرد تا كنل هندن ونام را تأيما كننا در اين هنگام

ماردم هاه آسامان مايرفات و پاا كانل ونسافنا

رهاااي

ميكرداا و ااحبتااه و مردم رو هه بله ميايستاداا اااحب زمامن هاا داس
كنل را درو ميكرد و داس را هر زممن ميوذاشت و ميوفت:
آ مردم هر كي محمهايه و آ اش علمه و داگ هرز هنشه يا علي
ây mardem har ki mohammadiya o âqâš aliya va dang barz buša yâ
ali

هر كسي ا مردم محمها است و آ ايش علي است ها ااا هلناا هگنياا
يا علي
مردم سه مرتبه يا علي ميوفتنا و شاد ميكرداا اااحب زمامن خنشاه
ونام را ممان كشتزار پر

ميكرد و جمعمت ها شاد و اشاط هاه سان منازل

ااحب زممن روان مي شااا تا ااهار يا شام را متمان و هاشنا در آا ا امز هه
شاد و پايكنهي ميپرداختنا (مراد

احنه )1351

 .9جشن برنج :مراحل كاشت و هرداشت هراج و امز هاراجكانهي و وارفتن
شلتنك آن امز ها جشن و شادمااي همرا هند اسات هارا مثاال در روساتا
لعهدختر از تناهع هنيراحما در اممه اول خرداد هر سال شروع هه كشت هاراج
مي كرداا اهتاا همه اهالي جمع ماي شاااا و هاا منافقات ها روز را هارا
ااااختن هذر هراج در آب مشتص مي كرداا هر كسي هه ااااز و مقااار اهال
كشت خند تت ميكاشت پا از اتمام كار شت زاي زممنهاا تتا هاا را در
آن مي ريتتنا و تا چتل روز در آن حال اگه ميداشتنا هعا از چتل روز من ع
اشا (تنلک) فرامي رسما و م اداً كشاورزان جمع ميشااا و آب كااال را زياد
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دريافت كننا ااحب زممن همرا ها جمعمت هه تماشا كنل مايآماا و چناا
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ميكرداا و هر كسي هه انهه خند شروع هه شت زدن زممن مايكارد و هنگاام
تنلک هه يكايگر كمک ميكرداا در اين روز كشاورزان جشن مايورفتناا و
آواز ميخنااااا (احتشام هنيراحما )1360
پايان درو محصنل هراج در روستا شمرآهاد آستارا امز ها شادمااي همارا
هند ااحب مزرعه جشني هرپا ميكرد و از دوستان و آشنايان خند هاه اارف
مي كرد تا هه منزل او هرواا پا از اتمام اارف غاذا

خنردن هراج تاز دعن
كه هراج تاز درو شا ه

سمتي از آن هند يكي از حاضاران پانلي در سافر

غذا مي وذاشت البته همه متمااان امز از اين امر اطهع داشتنا و هار ايان هااور
هنداا كه اين پنل هرا ااحب هراج ها درو شا ثرو
(س اد

زياد هههارميآورد

آستارا )1340

 .3جشن کشت شلغم :در منطقه «اايمن» از تناهع ااافتان كشات شالي از
پاازده مردادما آغاز ميشند و معمنتً اين كار را بل از طلانع آفتااب اا اام
مي داداا شبى كه رار هاند فاردا شالي كاشاته شاند مقااارى ااان را كاه در
ااطهح محلّى «تفتنن» ( )toftunوفته مايشاند روى سانگ داغ مايپتتناا و
پشت و روى آن را ها روغن حمنااى چرب و هراى روز كشت آماد ميكردااا
بل از كشت روحااى محل هرا هركت محصنل دعا ميكرد ساپا مقااارى
هذر شلي هرميداشت و هر زممن مايپاشاما پاا از آن افاراد ديگارى كاه در
هذرپاشى متار

داشتنا دعا مي خنااااا و كشت را شروع مايكردااا هنگاام

آهمارى ااا النا

كشاورزان در فضا ميپمچما و ها پايان كاار آهرساااي هاه

زممن زير كشت ااانهااى آمااد شاا هتتارين پاذيرايي هارا رفاع خساتگي
كشاورزان هند شايان ذكر است كشاورزان بل از طلنع آفتااب كاار كشات و
آهمارى را هه اتمام ميرسااااا (عزيز اايمن هيتا)
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هعا از عما ( 15مرداد) چاووشخنان آهاد مردم را خبر ميكارد كاه در فاهن
روز بل از طلنع آفتاب هر سر زممن فهن كشااورز جماع شاناا تاا مراسا و
جشن اولمن آب شلي هروزار واردد د پااازد روز بال از منعاا جشان در
محل تقسم آب (پا تشنه) ممراب تعممن ميكرد كه در روز جشن و در و ات
آهگمران «اممروز ابح» انهت حق آب كاام يک از كشاورزان يا ست هران است
و چه كسي هايا آب هه تت شلي هبناد مماراب خاند ياا هاه وسامله يكاي از
هستگان كشاورز خبر همزمااي جشن ها انهت آب او را هه اطهعش ميرساااا
ااحب زممن روز بل از مراس هه مقاار تزم يا هه ااااز ظرفمت زمامن خاند
تت شلي هرميداشت و هه سر زممن ميهرد و تت شلي را در زممنش كه بل
از آن شت زد و آماد كشت كرد هند ميپاشما ابح روز منعاند اااحب
زممن هه كمک آشنايان خند وسايل پذيرايي را هه سر زممن ميهرد يک سااعت
باال از آاكااه آب هااه دم كاار

ممزهااان هرسااا ماااعنين جشاان كااه شااامل

ريشسفماان عاا ا از كشااورزان كاخااا و واعاظ محال هندااا در زمامن
كشاورز منرد اار حاضر مي شااا هرا آغاز جشن اتست مقاار جان را
كه ميهايست در حاشمه زممن هكاراا در كمسه ميريتتنا و ازد روحااي محال
مي هرداا و امز ها فرستادن النا

كه ديگاران اماز همراهاياش مايكردااا

كمسه را ميورفت و دعا ميخنااا و مشتي جن هرميداشت و هه حاشمه كر ها
در وندابها كنچكي ميريتت و دعا ديگر ميخناااا وااهي روحاااي
آهاد همل را ميورفت و وندالها را درست ميكرد و هذر جن را كاه از كمساه
هرداشته هند در حاشمه زممن ميكاشت كشت جن در حاشمه زممن همشاتر هارا
زيبايي كر ها اا ام مي شاا هاا تااهش اولامن اشاعه آفتااب آب را هاه زمامن
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شلي كار وارد ميكرداا و همزمان ااا النا

حاضرين امز هلنا مايشاا

و چاووشخنان ها ااا رسا ميخنااا:
اول هر کاري بسم اهلل الرحمن الرحیم

لعمت حق باد بر شیطان رجیم

مددا کدده چددون ددزم کددرب کددردیم

طل نصدرت از خداا کدردیم

در وداع یدددال و خدددویا و تبدددار

رو بر آن گمبدا طد کدردیم

يا ميخنااا:
بر مشامم ميرسا هر لحظه بوي کرب

در دلم ترسم بمانا آرزوي کرب

تشمه آب فدراتم اي اجدل میلدت بداه

تا بگیرم در بغل قبر شییا کرب

تا پايان آهمار كر ها كشتشا پذيرايي از حضار ها چاا

شامريني و

اانها روغني معروف تفتنن ادامه داشت پا از پذيرايي مراس ها النا

و

دعا و طلب خمر هه پايان ميرسما هنگامي كه روحااي آهااد از زمامن خاارج
مي شا يكي از كشاورزان دامن لباد خند را جمع ميكرد هه دست ميورفات
در آن تت شلي ميريتت حركت ميكرد و هذر شيل را هر زممن ميافشااا
چاووشخنان در اين حال اهماتي ميخنااا:
اي دل به کجا روي که در شیر نجف

فریادرس هر دو سرا در نجدف اسدت

وجدود تدو زر گدردد

خود را برسان که کیمیا در نجف است

که به خاک کدرب زار افتدا

حاشا که به محشرش سر و کار افتدا

خواهي که مد
هر ک

ها پايان كار هذرافشااي و آهمار

مردمي كه در آا ا حاضر هندااا االنا

ميفرستاداا و چاووش ها ااا هلنا و يكنناخت چاووشي ميخنااا و ماردم
امز ها ااا هلنا النا

ميفرستاداا
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به لاح حرم و گمبا ط للوات

اللیم لل لي محما و آل محما

به آن مامه پر نور حیاري للوات

اللیم لل لي محما و آل محما

به دست بریاه ساالر کرب للوات

اللیم لل لي محما و آل محما
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چاووش:

حضار:

اين جشن حاود يک ساعت و ام هه طنل مياا امما آاچه جالب هه ااار
مي رسا اين اكته است كه اين جشن هه دلمل شروع فصل كشات وناام و جان
اا ام ميورفت زيرا شيل در فرات اااكي سر از خاك همرون مايآورد و هاه
دشت تازوي ميهتشا (فرسمن )1-6 :1306
 .7جشن انگور :ااگنر از ممن هايي است كه تمام مراحل كاشت داشات و
هرداشت آن ها آيمنها و جشنها خااي همرا هند است
 .1-7جشن زمان کاشت :جشن من كاار ( )mo kâriهاه مناانر كاشات
اتال در اواخر فصل پايمز يعني اهتاا آذر ما آغاز ميشا و تاا اوايال د ماا
ادامه مييافت
كشاورزى كه مي خناست منى ااگنر هكارد يک روز بل از شروع كاار از
تمام كشاورزان خنيشاوااان و همساايگان دعان

مايكارد كاه در ايان كاار

شركت كننا ابح روز منعند تمام كشاورزااى كه هرا اين كار دعان

شاا

هنداا هراى خنردن ابحااه هه خااه ااحب هاغ مايرفتناا و پاا از خانردن
ابحااه ااحبتااه از آاتا دعن

ميكرد هه چال منهردارى هرواا و ونسفناى

جلن پاى آاتا رهااى و ونشت آن را هراى ااهاار اساتفاد مايكارد (احماا
ولپايگان )1300
 .9-7جشن زمان داشت :در روستاها حسامن آهااد اااظ مهيار معمانتً
ااحب هاغ يک ما هعا از عما هااغ خاند را اسابار ( )asbârمايكارد هااين
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ترتمب كه از تعااد كارور ميخناست ها همل پا هنتهها ااگانر را هشاكافنا
و خاك آن را تاز كننا در اين روز ااحب هاغ ااگنر همه اهالي منطقه را هه
اين جشن كه هه منانر هارآور هر چه همشتر درخت ااگانر هروازار مايشاا
دعن

ميكرد اين مراس ها شنر و شاد مردم همرا هند و ااحب هااغ اماز

عهو هر پذيرايي از آاتا ابحااه ااهاار و شاام كااروران را در هنگاام اسابار
كردن هاغ تقبل ميكرد (عبالي مهير )1346
 .3-7جشن گل دادن :اين آيمن شاد هتش در اتستمن روزهاا تاهساتان
و هنگام ول دادن درخت ااگنر اجرا ميشا در اين جشن كه جشني زاااه هند
همسر ااحب هاغ از زاان همسايه دعن

ميكرد تا هاه هااغ او هروااا پاا از

جلنس متمااان در هاغ همسر ااحب هاغ ها چا و شامريني از آاتاا پاذيرايي
مي كرد عهو هر آن هه ازا هر متمان سه عاد تت مرغ و در هر مرتباه شاش
عاد تت مرغ را ها روغن حمنااي خاومنه ميكرد اين پتت و پاز كاه در كناار
درختان ااگنر اا ام ميشا ها امما هه هارور شان درخات ااگانر و دعاا هارا
ممن شان همه ول ها درخت همرا هند پا از آن متمااان دعا و امااز خاند
را ها النا

همرا ميكرداا و خاومنهها را ها آرزو آاكاه هماه خنشاههاا

ااگنر هه هار اشمنا و ممن مرغنهي داشته هاشا مي خنرداا اين جشن هه ماا
پاازد روز و هنگامي كه ولها هر شاخه درختان من هند اجرا ميشا (احماا
ولپايگان )1308
 .7-7جشن زمنان برداشنت :در تاكساتان ازوين جشان ااگانر از دها
شترينر شروع ميشا و ده متر ما پايان مييافات اغلاب هاغاااران در ايان
روز هرا زاان و فرزااان خند لباس ان مايخرياااا و زااان اماز هاا پنشامان
لباسها محلّي ان دسته دسته هه سمت هاغ حركت ميكرداا عاا ا پمااد و
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ااگنر ميكرداا (طاهر
در روستا

تاكستان )1349

ر هاغ ا ف آهاد اافتان اماز جشان ااگانر هاا آغااز هرداشات

محصنل ااگنر هرپا ميشا ها فرارسمان زمان هرداشت ااحبان هااغ هاه همارا
زن فرزااان و همسايههايشان هه هاغها ااگنر ميرفتناا و البتاه همارا خاند
طبل اي و دهل امز ميهرداا چنا افر ها سبا ااگنر از هاغ خاارج مايشاااا و
سر را رهگذران ميايستاداا و ااگنر تعارف ميكرداا رهگذران امز هاا دعاا
خمر از آاتا تشكر مي كرداا ها اتمام ااگنرها داخل سابا ايان افاراد هاه هااغ
هرميوشتنا و ها هازوشت آاتا هماه از كاار دسات كشاما و دساتهجمعاي هاه
آوازخنااي و پايكنهي مشينل ميشااا سپا سفر ا ميااااختناا و مشاينل
خنردن اان و ااگنر مي شااا هعا از خنردن و استراحت كردن دوهار مشينل
چمان ااگنر ميشااا و عا ا ه ااگنرها را هاا ااا خاااي داخال ساباها
ميچمااا و هه هازار ميهرداا ( نبرزاد ا فآهاد )1346
 .1جشن پنبه (چتنلکشنی) :هاا پاياان ياافتن هرداشات محصانل پنباه در

جنشقان ساو مراس چتلكشي )čatalkeši( 1آغاز مي شا ااحب پنباهزار از
دوستان و ازديكان خند دعن

ميكرد تا هرا چتلكشي هه منزل و هرواا از

آا ا كه اين جشن در سرما آهاان ماا هروازار مايشاا متماااان دور كرساي
مياشستنا و پنبهها را از پنسته جاا مايكردااا ممزهاان ها در مماااه كاار هاا
شبچر ا شامل وردو هاادام كشامش سان ا و كااو حلانايي از متماااان
پذيرايي مي كرد هر يک از حضار ها كاه آواز خانش داشات هاا اشاعار و
دوهمتيها عاشقااه محلّي متمااان را مشينل ميكرد تا كاار چتالكشاي تماام
ميشا (آزادداور ساو )1349
 1جاا كردن پنبه از غنز
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 .7جشن چای (چای ناخنزنی) :در روستا هازكماا وانراب تهم اان هاا
فرارسمان زمان هرداشات محصانل چاا
چا چمن را هه كار دعن

اتسات اااحب مزرعاه دختاران

مايكارد در روز منعاند اوار انعروساي در مماان

دختران هند ا بال آن را داشت كه اتستمن فرد هاشا كه هه هنته چاا دسات
ميزاا پا از انعروس خنشا بال ديگر دختران امز كه هه مزرعه چا رفتاه
هنداا هه هنتهها چا دست ميزداا و هه ااحب مزرعه تبريک مايوفتناا و
او ها شمريني از آاتا پذيرايي ميكرد كام دختران جنان و تي شمرينتر مايشاا
كه ااحب مزرعه هه آاتا هايها ه ميداد اتستمن روز چا چمني كه هاه آن
جشن «چا ااخنزاي» ه ميوفتنا ها شااد و آوازخانااي دساتهجمعاي هاه
پايان ميرسما (رمضااي تهم ان )1353
 .4جشن فند  :در اممه مرداد ما جشني هه اام «جشن فنااق» ياا «جشان
فناقچمني» در هسمار از روستاها استان زوين هنيژ در «رودهار شترستان»
هروزار ميشند
در اين جشن همه ها ه هه مزارع مي رواا در اهتااا ياک افار چاماههاايي
(همشتر هه انر

هااهه) مي خنااا و ديگران امز ها او ها آواز مايشاناا و در

هممن حال چمان فناق را آغاز ميكننا دوشمزوااي كه تاز اامزد شا ااا هرا
همسران خند از ميز فناق رشتها هاه مااناا وردابناا «ولناااه» ()golvâneh
درست مي كنناا و آن را پامش خاند اگاه مايدارااا و در فصال زمساتان هاه
شنهرااشان هايه ميدهنا (ممرفتاح )224-225 :1389
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يكي از كاركردها مت شاد ها پاياار وسترش رواهاط اجتمااعي هامن
مردم يک جامعه است اجتناب از اازوا و تكرو و همرا شان ها فعهالمهتهاا
وروهي در اي اد شاد و اشاط تأثمر فراوااي دارد
اااوسمما هه عننان پرمتاطب تارين و فراومرتارين رساااه اقاش ماؤثر و
ويژ ا در معرفي جشنها و آيمنها شاد آفرين هر عتاا دارد هانيژ آاكاه
احما آن دسته از جشنهايي كه هه هر دلمل اماروز ميفانل وا اع شاا اااا و
هرخاسته از غناا فرهناگ ااامل اياران هساتنا در افازايش شااد و اشااط
عمنمي همبستگي ااس ام اجتماعي وفاق ملّي و افزايش امما و اگرش مثبت
هه زااوي تأثمر ههسزايي داراا
آيمنها شاد آفرين مرتبط ها پمشهها سنّتي آاگا كه دستمايه و منضانع
رسااهها دياار

شنماار و مكتانب ارار ومرااا ضامن ااتشاار محتانا

معنن خند هتش عما ا از خهء منجند جامعه در اي اد اشاط و شااد را
جبران خناهنا كرد اين آيمنها ميتنااناا در الابهاا و سااختارها مساتنا
هراامهها تركمبي كلمپ و تمزر امايشهاا راديانيي مساتناها راديانيي
هراامهها مناسبتي و كندك و انجنان ارائه شناا
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