معرفیکتاب 

مجیدقربانی 1

عنوان :ادبیات عامه و کهنآيینهای مردم شاهرود و میامی
نويسنده :حسین رحمتی
ناشر :حبلهرود
نوبت چاپ :چاپ اول
تاريخ چاپ1011 :
صفحات201 :
قیمت 53/333 :تومان

کتاب ادبیات عامه و کهن آیین های
متردم شتتاهرود و میتامی ،اثتتر ثستتین
رثمتی ،فرهنگیار واثد فرهنگ متردم
مرک تحقیقات صداوستیما است
سابقهای 40ستاله در پتژوه

کته

آداب و

رسوم دیار شاهرود و میامی دارد و بتا
جمع آوری اشیای قدیمی و شرک

در

نمایشگاهها و جشنوارههای متعدد ،به عنوان کارشناس اشیای موزه شناخته میشود.
این کتاب ،مشتمل بر  3فصل اس

و در پایان ،گ یدهای از تصاویر و استناد را ارائته

میکند .در فصل اول ،به معرفی ادبیات عامه مانند قصهها ،متتلهتا ،مثتلهتا ،تمثیتلهتا،
چیستانها ،ترانه و الالیی ها ،آوای کار و  ...پرداخته اس  .این فصتل در واقتع ،یکتی از
جذابترین قسم های کتاب اس .
 .2کارشناسی ارشد مردمشناسی .رایانامهghorbanimajid@gmail.com :
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فصل دوم ،آیینهای ملی همچون :نوروز ،نوروزخوانی ،سمنوپ ون ،عیتدگاه ،یلتدا و
برفو 2را به همراه آداب و سنن مربوط به هر یک معرفی میکند.
فصل سوم ،شامل آیینهای مذهبی اس ؛ آیینهایی مانند محترم ،عیلَتمدوران ،صتفر،
رجب ،رمضان ،آداب پیشواز ماه رمضان ،شرو ماه و رؤیت هتالل ،شتوخوانی ،روش
بیدار کردن متردم بترای ستحر ،آیتین افطتار ،عت اداری و ایتام تیتغ ،آیتین بدرقته متاه،
کیستتهدوزی ،کلتتهپاچتتهختتوری ،عیتتد قربتتان و آداب آن ،عیتتد غتتدیر و جشتتن متتیالد
امام رضاگ  .آیینهای رمضان در این فصل ،بی از سایر موضوعات تبیین شدهاند.
فصل چهارم ،به معرفی آیینهای گذار اختصاص یافته و ثاوی مطالب بسیار جذاب
همچون تولد و بچگی ،آیین نافبُری ،نامگ ینی ،گورزایی ،سوراخ کتردن گتوش ،آیتین
گلغلتان ،انتخاب عروس و بلهبرون ،خانهبران داماد ،مراسم باغبران و ...اس .
فصل پنجم ،به آیین های نمایشی مرتبط با کشاورزی و دامپروری از جمله :عروستی
قنات ،باران خواهی ،بندفالی  ،ب غاله پاچناری و کلتهگرگتی اشتاره دارد و فصتل ششتم،
مختص آداب سفر زیارتی امام رضا گ اس  ،در این فصل میتوان به ارزش و جایگتاه
زیارت آقا امام رضا گ در بین مردم شاهرود و میامی پی بترد .فتراهم آوردن مقتدمات
سفر و بدرقه مسافر ،چاووشخوانی ،گنبدنما ،اعالم خبر سالمتی ،بازگش و پیشتواز از
مواردی هستند که در این فصل به آنهتا پرداختته شتده است در فصتل هفتتم نیت کته
بازیهای محلی نام دارد مجموعه بازیهای منطقه معرفی میشود؛ بازیهتایی چتون :از
گل چه گل ،بازی با انگش  ،کالغ کالغ کودکان ،بازی پادشتاه وزیترک گطُرنته بتازی ،
الک به چوب ،عطار ت مطار و بازی رمضان آمد با سیصد سوار.
در نهای  ،آخرین فصل کتاب به غذاهای محلی و سفرههای نذری اختصتاص دارد.
در این فصل ،شرح مفصلی از جوش بتره ،ترختون بترای ستفره عیتد ،ثلتوا و تتدارک
سفرههایی چون نخود مشکلگشا ،سفره بیبیثور و بیبینور یا بیبی سهشنبه ،بتیبتی
رقیه گس  ،ولیمه امام زمان گعج  ،دیگ امام چهارم گ  ،ثلتوای ثضترت زهترا گس ،
سفره بی بی زینب گس و ...ارائه شده اس  .در پیوس پتژوه نیت استناد و تصتاویر
رنگی مرتبط با آیینهای کتاب آمده تا خواننده را در درک هر چته بهتتر مفتاهیم کتتاب
یاری رساند.
1. barfu

معرفی کتاب 492

عنوان :بوستان پُرگُل و سیب ،فرهنگ مردم اُرديب
شماره  16تابستان 6911

نويسنده :لسانالحق طباطبايی
ناشر :بهین
تاريخ چاپ1011 :
نوبت چاپ :چاپ اول
صفحات228 :
قیمت 74/333 :تومان

اُردیب نام یکتی از روستتاهای
شهرستان خور و بیابانک در استان
اصفهان اس  .روستای اُردیتب در
فاصله  41کیلومتری جنوب غربتی
مرک ت شهرستتتان گختتور بیابانتتک
واقع اس  .پژوهنده که زاده ختور
بیابانتتک اس ت

و ریشتته در ختتاک

روستای اُردیب نیت دارد؛ از ستال
 2834اقدام به پژوه

در فرهنگ مردم منطقه کرده و پس از چندین بتار مستافرت بته

شهرستانهای یادشده  ،سترانجام پتژوه

ختود را کته بتر پایته معاشترت ،مصتاثبه و

مشارک  ،انجام گرفته ،در سال  2833به پایان رسانیده و در سال  2833در قالب کتتاب
روانه بازار نشر کرده اس  .کتاب یادشده ،دومتین اثتر پژوهنتده درخصتوص روستتای
اُردیب اس  .نخستین اثر وی ،کتاب آیین سوگواری محرم در روستای اُردیب بتود کته
در سال  2833منتشر شده اس  .هر دو اثتر ،نخستتین پتژوه هتا از روستتای نتامبرده
هستند.
کتاب یادشده ،پس از پیشگفتار مؤلف کته مبتین روش پتژوه  ،تتدوین و معرفتی
مصاثبهشوندگان اس  ،در  7بخ

تنظیم شده اس  .پژوهنتده در بخت

نخست  ،بته
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موقعی

جغرافیایی روستای اُردیب از جهات طبیعی ،اقتصادی ،انسانی و معرفتی بافت

شهری آن پرداخته و در بخ

دوم ،آثار و ابنیه بته جتا مانتده از گذشتته و رویتدادهای

شماره  16تابستان 6911

تاریخی را شرح و توصیف کرده اس  .بخ
بخ

سوم ،بته آیتینهتا ،مراستم و ستن هتا و

چهارم ،به ادب عامه مردم این روستا اختصاص یافته اس  .در بخ های پنجم و

ششم نی با عنوان پیوس  ،پژوهنده ،جریتان گشت

و گتذار و گفتگتوی میتان ختود و

مصاثبهشوندگان را به همراه مشاهدات صورت گرفته از مواضع و آبادیهتای پیرامتون
روستای اُردیب شرح داده اس  .از ویژگیهای این اثر ،نمایه جایها و کسان ،فهرست
یاری نامهها و تصاویر ابنیه و آثار تاریخی روستای اُردیب اس .

معرفی کتاب 495

عنوان :نوروز در فرهنگ بختیاری
شماره  16تابستان 6911

نويسنده :عباس قنبری عديوی
انتشارات :نیوشه
سال انتشار1018 :
صفحات214 :
قیمت 53/333 :تومان

کتاب ثاضر نگتاهی بته فلستفه
نوروز و چگونگی آن در میتان ایتل
بختیتتتاری دارد .در ایتتتن کتتتتاب
براستتاس پتتژوه هتتای میتتدانی و
اسنادی گکتابخانهای پدیتده نتوروز
را در میان قوم ب رگ بختیتاری ،در
قالتتب  8فصتتل واکتتاوی و روای ت
کرده اس .
کتاب نوروز در فرهنگ بختیاری ،از یک مقدمه گسخن آغازین و سه فصل جداگانه
تشکیل شده اس
نتیجهگیری پژوه

و در پایان نی پیوستی به نام گسخن فرجامین را همراه با خالصته و
ارائه میکند.

پژوهشگر در این کتاب ،به اختصتار ،بته ترانتههتای چهارشتنبهستوری ،ترانتههتای
ثاجیفیتروز ،ترانتههتای ستی دهبتهدر و ترانتههتای عیدانته پرداختته است

و از میتان

نوروزخوانی ها و خبررسانی برای بهار هم به مداخل زیر اشاره کرده است  2 :شتادیانه
 1کاروان شادی گکارناوال  8میرنوروزی  4کوسه  5آتت افتروز  7ثتاجیفیتروز
 7سیاهبازی  3خانتهگتردی  3هنرنمتاییهتا  20هتلهلته کوسته  22نوروزختوانی
 21مریدان یا خادمان اماکن زیارتی.
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نویسنده در قسمتی دیگر از این کتاب ،به خوراکیهای نتوروزی پرداختته و آنهتا را
به  5گروه  2خوراک گغذا  1تنقالت  8میوه  4نوشیدنی  5نتان و شتیرینی تقستیم
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کرده اس  .دکتر قنبری عدیوی از آیینهای پیشواز نوروز در بین بختیاریها ،بته متوارد
زیر اشاره کرده اس  2 .آشتیکنان  1برپایی مراسم ترثیم  8تعویض رخت
شادی  4کش

عت ا بته

سب ه  5چهارشنبهستوری  7خانتهتکتانی  7اَلفته گثلتوای مردگتان

 3هدیه بردن  3تهیه سکه و اسکناس نو  20آش بودردا  22خریتد عیتد  21پخت
کردن آجیل مشکلگشا  28پخ

سمنو  24پخ

کتاچی  25آش نتذری  27چیتدن

سفره هف سین  27قلک شکستن  23کوزه شکستن  23اسفند دودکردن  10نمک و
اسفند آویختن  12تفال زدن و . ...

معرفی کتاب 497

عنوان :زيارت در فرهنگ مردم بختیاری
شماره  16تابستان 6911

نويسنده :عباس قنبری عديوی
ناشر :نیوشه
سال انتشار1017 :
صفحات125 :
قیمت 23/333 :تومان

کتتتاب زیتتارت در فرهنتتگ متتردم
بختیاری ،در سه بخ تنظیم شتده و
به سن

ایرانی ت استالمی زیتارت در

فرهنتتگ ایتتن قتتوم پرداختتته استت .
نویسنده در گفتار آغازین ،کتاب خود
را اولین گام در این ثتوزه دانستته و
اظهار کرده است ؛ زیتارت از جملته
مناسکی اس

که جایگتاهی مهتم در

زندگی متردم ایتل بختیتاری دارد .در
این کتاب ،به موضو «زیارت» از جنبه های مختلفی پرداخته شده اس  .گفتتار اول ،بته
فلسفه زیارت و زبان شناسی آن اختصاص دارد .گفتار دوم ،به آیینهتا و آداب زیتارت،
آیین بدرقه و استقبال ،ضربالمثلهای فارسی ،باورهای زیارت و ...پرداخته اس .
گفتار سوم و پایانی نی که مفصلترین بخ

کتتاب بته شتمار متیرود ،زیتارت در

فرهنگ و ادبیات شفاهی مردم بختیاری را بررسی کرده اس .
یکی از مباث

مطرح شده در این فصتل ،متردم بختیتاری و مستتله زیتارت است :

کارکردهای متنو زیارتگاهها ،امام ادهها و مکانهای زیارتی در ثل و فصتل مشتکالت
مردم برای آشتیکنان ،صلح ،خواستگاری ،خون بس ،خین و چو گخون و چوب  ،قستم
دادن متهم ،اثبات گناه یا تبرئه مظنون و ...برای مردم ،بویژه ساکنان محلی ،بسیار اساسی
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و اثرگذار اس  .چادر زدن در کنار زیارتگاهها و مجاور شدن به منظور ثل گالیتههتا و
دعواها از سن های مردم بختیاری اس  .اعتقاد به تقدس و پاکی زمین اطراف این بناهتا
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موجب شده اس

که این قوم ،ب رگان خود را در کنار م ار شریف ،سادات و اهل بیت

به خاک بسپارند تا در رستاخی از شفاع

این ب رگان برخوردار شوند.

معرفی مکانهای زیارتی متعدد در ن د بختیاریها یکتی دیگتر از ویژگتیهتای ایتن
کتاب اس

چرا که به طور معمول ،هر طایفه و گروهی به امام اده خاصی اعتقاد دارنتد

و باورهای متفاوتی در مورد هر کدام از آنها وجود دارد .البتته بختیتاریهتا مکتانهتای
مذهبی دیگری هم دارند که به آنها قدمگاه ،نظرگاه و یتا مقبتره متیگوینتد و در هنگتام
کوچ و عبور از مسیر هر یک ،به دلیتل کمبتود زمتان و وقت

الزم ،از راه دور مناستک

اثترامآمی و زیارتگونه خود را با ادای «سالم» به جای متیآورنتد .بته ایتن امتاکن در
اصطالح سالمگاه گسلُم گه میگویند.
کتاب یادشده کوششی ارزشمند برای معرفی قوم بختیاری و نیت شتناخ
دین ،اخالق گذش

و ارزشهای مانای زیارت و عبادت در میان آنان اس .

فرهنتگ،

