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چكیده
فرهنگ هر جامعه ،باورها و اعتقادات آنان است که هویت ملی و دینی جوامع مختلف را نشان مییدهی .اییخ وصوای ات را
میتوان در ضرب المثلها ،داستانها و آی خها و آداب و رسومهایی که مردم به کار میبرن ،.مشاه.ه کرد بروی از ایخ باورهیا
در شهر قیایخ وجیود دارد کیه هنیوز ب یر و دسیت نخیورده بیاقی مانی.ه و همننیان هوییت اای ل ویویظ را ه ی کیرده
است پژوهشگران در ایخ پژوهظ ،دادهها را به ش وه م .انی و با تتبّع در منابع کتابخانهای جمعآوری نمیوده و کوشی .هانی .بیا
پردارش اطالعات و توا ف و تحل ل آنها ،باورها و اعتقادات مورد قبول و اهترام مردم قاینات را تب خ نمای .و گامی هرچنی.
ان.ک در راه ا انت از آداب و رسوم و سنتهای بومی و سرمایههای معنوی و کهخ ایخ بقعیه از اییران متمیّ.ن و بیا پشیتوانه
فرهنگی غنی و عت ق و انتقال آن به نسلهای آین ،.بردارن .نتایج ایخ جسیتار نشیان مییدهی .کیه باورهیای عام انیه متعیّ.د و
متنوّعی ،همنون دیگر مناطق وراسان جنوبی ،در ب خ مردم قایخ وجود دارد که اکثراٌ فاق .است.الل عقلی و منطقی بوده و ریشه
در داستانهای ق.یمی داشته و غالباً توسط عوام ،س نه به س نه نقل ش.ه است
واژگان کلیدی :فرهنگ عام انه ،قایخ ،باورها و اعتقادات ،آی خها

 .1مقدمه
فرهنگ وراسان م راثی است که از گذشتگان به ارث رس .ه و اکنون به دسیت میا رسی .ه اسیتو درواقیع جز یی از
زن.گی مردم ایران است که به زن.گ شان ارزش بخش .ه است فرهنگ هر ملتی دارای یکسری وصایصی اسیت کیه
باعث ج.ایی جوامع از ی .یگر ش.ه است معوال در گذشته مردم برنامههای واایی را در مراسیمات شیادی و عیزا
داشتن .که ایخ رسومات در قایخ و بروی از روستاهای وراسان جنوبی هم دی.ه ش.ه است و هر ک.ام از اییخ منیاطق
برای واطرانگ ز کردن جشخهای وودایخ برنامهها را انجام میدادن .و ایخها همه ب انگر ایخ است که مردم به فرهنگ
و آداب و رسوم وویظ پایبن.ن .پژوهشگران در ایخ زم نه میگوین« :.م.رن ش.ن انسان و عی.م تماییل فرزنی.ان بیه
یادگ ری گویظهای پ.ران و مادران و نگاه تحق رآم ز بروی به گویظهای ملی در مح طهای رسمی و غ یر رسیمی
مم خ است در دراز م.ت موجب از ب خ رفتخ ایخ گویظها و زبانهای محلی گردد»(بهنامفر و دیگران)2 :4931 ،
بخظ عم.های از فرهنگ عامه را زبان و ادب ات عامه ش اهی تش ل میدهی .کیه شیامل ل یات و ترک بیات ،ضیرب
المثلها و ترانهها می باش .امروزه با پ شرفت جوامع و رواج وسایل ارتباطی مثیل اینترنیت ،رادییو ،تلویزییون هی
تقل  .گرایانه موجب ش.ه که بروی از گویظها از ب خ برود(همان 9 :و )2
 -1-1بیان مسأله
آننه بهعنوان فرهنگ مردم ،میشناس م ب انگر زن.گی مردم است فرهنگ مردم آم ختهای از ضرب المثیلهیا ،آداب و
رسوم و رفتارهای اجتماعی و است که در شهرستان قایخ دی.ه میشود
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«ایخ فرهنگ به شخص یا گروه واای وابسته ن ست بل ه تجرب ات بشر در گذشته است و همی خ تجرب یات و آداب
و سنتها است که به جامعه هویّت میبخشی .و آن را از دیگیر جوامیع متمیایز مییکنی(».ب هقیی 22 :4931 ،و )24
نویسن.ه مقاله«قاینات در گذر تاریخ» ،در ایخ مجال مینویس« :.فرهنگ مردم قایخ آم ختهای از فرهنگ ملّی – وطنی
و دینی است که ضربالمثلها ،آداب و رسوم و رفتارهای اجتماعی و به ووبی ب انگر ایخ است که تیاکنون هوییت
وود را ه کرده و مردمی آرام ،قانع ،ساده ،وونسرد و دانظدوست میباشن(».ش خی و فروی)38 :4939 ،
وازه قایخ در متون پهلوی و قبل از اسالم ،کایخ نوشته ش.ه «کایخ را کی لهراسب ،پ.ر گشتاسپ ،ساوت اگیر قیایخ
را معرب کایخ ب.ان م به معنی وجود و هستی وواه .بود» بروی قایخ را نام اول خ آدمیزاده دن یا پن.اشیتهانی .قیایخ
همان قاب ل است (سع .زاده()21-28 :4984 ،آینی)8-41 :4984 ،
شهرستان قاینات(طالی سرخ) در استان وراسان جنوبی قرار داردو که از شمال به شهرستانهیای ویواو و گنابیاد از
توابع وراسان رضوی و از جنوب به شهرستانهای ب رجن .و درم ان و از غرب به شهرستانهای فردوس و سیرایان و
از شرق به شهرستان زیرکوه مح.ود ش.هاست
قاینات از اول خ مناطق زیستگاه بشری میباش .که سابقه س ونت بشر در غار وون ک که در هج.ه ک لومتری جنیوب
قایخ است به  93333سال پ ظ از م الد میرس .ایخ شهر از کهختریخ شهرهای تاریخی استان وراسان جنوبی اسیت
که سابقه آن به پ ظ از اسالم میرس(.رجبی)13 :4931 ،
مردم قاینات ب شتر به زبان فارسی دری احبت میکنن .و از نژاد آریاییها هسیتن .میردم اییخ شهرسیتان پ یرو آیی خ
اسالم و مذهب ش عی میباشن« .قاینات از آب و هوای ن مه ب ابانی و مالیم برووردار استو به همی خ دل یل چنی.ان
مورد توجه افراد ب گانه قرار نگرفته و زبان ایخ وطّه کمتر دچار آم ختگی و اوتالط گردیی.هاسیت»(م رزاییی:4933 ،
 ) 433قهستان(کُهستان) واقع در وراسان جنوبی است و قایخ ی ی از شهرهای مهم ایالت قهستان میباش .که به دل ل
کوهستانی بودن ایخ منطقه کمتر مورد هجوم ب گانگان قرار گرفتهاست
 -1-2پیشینه تحقیق
تاکنون درباره موضوع مورد مطالعه ،پژوهظهایی انجام ش.ه که از باب امانتداری و رعایت اوالق علمیی ،بیه رکیر
بارزتریخ آنها میپردازد
 4مقالهای با عنوان «پارهای از ویژگیهای واژگانی گویظ زیرکوه قاینات» نوشته محسیخ ایادقی ( )4931در
ایخ پژوهظ به بروی از گویظهای مردم ایخ منطقه پرداوتهاست
 2کتاب سرزم خ و مردم ایران نوشیته عب.الحسی خ سیع .یان ( )4933در اییخ کتیاب از ج راف یای تیاریخی،
طب عی ،س اسی و اجتماعی  21استان ایران ،تاریخ نژادی اقیوام ایرانیی و آداب و رسیوم آنهیا بیه بحیث و
گ توگو پرداوته است
 9عقای .و رسوم عامه مردم وراسان نوشته ابیراه م شی ورزاده ( )4913ب شیتر بیه آداب و رسیوم و عقایی .و
عادات اقوام ملل گوناگون پرداوتهاست
 -4همانطور که مالهظه ش .پژوهشگران از ابعاد و زوایای مختلف به عقای .و آداب و رسوم مردم ایران پرداوتیه-
ان.و اما تا آنجا که مطالعات نشان میده ،.ه چ پژوهشی در مورد (بررسیی فرهنیگ عامیه میردم قیایخ) انجیام
نش.هاست
 -2نگارن.ه در ایخ پژوهظ بر آن است که به یاری پروردگار در جهت اه ای فرهنگ غنی و عت ق اییخ منطقیه از
ه چگونه تالشی دریغ ن ن .و بتوان .گامی هرچن .ان.ک در عراه ادب ات عام انه بردارد
 -4-9سؤاالت

جستاری در فرهنگ عامیانه سرزمین طالی سرخ(قاینات)

9 /

ایخ پژوهظ میکوش .به سواالت ریل پاسخ ده:.
 -4م زان رواج باورهای عام انه در ب خ مردم قایخ چه مق.ار است؟
 -2دل ل بازتاب ایخ باورها در ب خ مردم چ ست؟
 -9ایخ باورها وعقای .بر روی زن.گی مردم چه تاث ری داشتهاست؟
 -1 -1فرضیهها
پاسخهای اهتمالی ایخ تحق ق عبارت است:
اینگونه باورها در م ان ب شتر مناطق وراسان رایج بودهو اما اموری از قب ل بیسوادی و ن.اشتخ دانیظ کیافی
آنها از عوامل االی رواج ایخ باورها در ب خ مردم بودهاست
مجموعه آی خها ،آداب و رسوم ،باورها و بس اری از اعتقادات در ایخ شهر است که بخیظ عظ میی از اییخ
آثار از گذشتگان به جا مان.ه و به دست ما رس .هاست
ایخ باورها در م ان مردم رواج یافتهاست و بر اساس عقای .و رسومی که از گذشتگان وود به ارث بیردهانی.
یک سری اعمال را سع .و یک سری اعمال را نح میدانستهان.
 -1-5ضرورت ،اهمیت و هدف
امروزه با پ شرفت علم و دانظ و مهاجرت مردم به شهر ب شتر آداب و رسوم و باورها کمرنگ ش.ه و بس اری از آن-
ها دست به فراموشی سپردهان .از آنجا که شهر قایخ هنوز در برگزاری مراسمها و آی خهای مذهبی وود پایبنی .میی-
باشن .در ایخ پژوهظ سعی ش.ه تا باورهایی که مورد قبول مردم است و جلوههای ظهیور آن را در بی خ میردم ب یان
نموده و به رکر نمونههایی از ایخ باورها پرداوته شود
 -4-3روش تحقیق
روش انجام کار در ایخ پژوهظ به اورت کتابخانهای میباش.و ب.یخگونه ابت.ا با مراجعه بیه کتابخانیههیا و منیابع و
کتابهای مورد ن از شناسایی گردی.و لذا با ف ظبرداری و تجزیه و تحل ل و طبقهبن.ی آنها اورت گرفته است ایخ
پژوهظ دارای روی رد توا ی – تحل لی از طریق مصاهبه و است از آنجا که موضوع پژوهظ بررسیی فرهنیگ
عام انه مردم قایخ است ،نگارن.ه سعی نموده است که با ت ک آداب و رسوم و اعتقیادات باورهیای عام انیه میردم،
آی خها و ضرب المثلها و بپردازد
بع .از ب ان مق.مات پژوهظ اینک به ب.نه االی نوشتار که ایخ تحق یق در ای.د ب یان تب ی خ برویی از ناگ تیههیای
فرهنگی مردم قایخ میباش .میپردازیم
 .2آداب و رسوم محلی
معموال مردم در مناسبتهای مختلف ،آداب و رسوم واص ووود را دارن .که ایخ آداب و رسوم روز به روز در هال
فراموش ش.ن است که ریشه آنها به گذشته بر میگردد ایخ رسیم و رسیومات در قیایخ و بخیظهیایی از منیاطق
وراسان جنوبی هم انجام می شود و هر ک.ام از ایخ مناطق آداب و رسیوم ویاص ویود را دارنی .در بحیث آداب و
رسوم به موارد مختل ی مانن :.وواستگاری ،عروس کشان ،جشخها و اع اد ،باورها و اعت ادات به رکر نمونهای از آن-
ها میپردازیم
 2-1مراسم انتخاب همسر
در ق.یم معموال در شهر قایخ رسم بر ایخ بوده که دوتر و پسر در همان ایام کودکی به اسم ی .یگر میکردهان .و
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دستمالی را بر سر دوتر میبستهان .و اینگونه نامزد هم میش.ن .و عروس آن وانواده میش.و ولیی در دیگیر منیاطق
وراسان جنوبی رسم بر ایخ بود که زنی از نزدی ان داماد به وواستگاری میرود ،وقتی به جلوی وانه دوتر میرسی.
در میزن« ،.مادر دوتر از ان.رون میپرس :.کِنه کِنه؟ 4زن میگوی :.دِرِ وا کُنَه ،2دِرِ وا کُنَه ،بُر شما هنا میی اَرِم 9میادر
دوتر جواب میده :.بابا نَشوَه رَضِی ،1هنایونِ شما از وَودِ شما ،دوتر نَِ.رِم 1بِر شما ،بُر دوترِ ما چی بِ َردِه یی؟ 3زن
پاسخ میده :.ا .اَوتِه و ا .بَختَه 8،ا .مَه آرد وَر رِوتَه ،3ا .پالس و ا .قَه لُی ،3ا .لِحیاو و ای .نَیه لّیی،43
ا .کُرِّه و ا .اسبی ،ا .تِمَخ عَب بَسی !44آنوقت مادر دوتر راضی میشود و میگوی :.بابا بِشَوِه رَضِی ،42وَوتَه کِه
شِوَه رَضِی ،همو ا .تِمَخ عَب بَسی»(ش ورزاده)419 :4913 ،
ولی امروزه بع .از انتخاب همسر با وساطت اقوام تحق ق و بررسی انجام میشود ی ی از زنان مسخ به وانه عیروس
رفته و موضوع را مطرح میکن .که به ایخ مراسم «ک .و.ایی» میگوین .بع .یک شبی را به نام «بلیهبیرون» مشیخص
میکنن .که در ایخ شب داماد برای عروس هلقهای میآورد که بهعنوان نشونی به عروس میدهن .که به آن کل ی ییا
همان انگشتری میگوین(.رجبی)433 :4931 ،
در روستاها یک ج ت ک ظ بهعنوان نشانی به ان.ازه پای عروس ته ه میکنن .و ک ظ و کل ی را با مقی.اری نقیل و
نبات ،قن .و چای و هنا در س نی قرار میدهن .و به وانه دوتر میبرن ،.چون موافقت هاال ش .زنان دو مییزننی.
و شادی میکنن .سپ وانواده عروس داماد به بازار میرون .تا آینه و شمع.ان و سیایر لیوازم را بخرن(.سیع .یان،
)11 :4933
 2-2مجلس عقدکنان
در هنگام وطبه عق .در پ ظ داماد قرآن ،آینه ،ظرو آب و زیر زانوی او یک مت ا قرار میدهن .تا در پایان وطبیه بیر
سر یک مجرد ب وب .تا بختظ بازگردد در مجل زنانه ،زنان بر باالی سرشان قن .میساین .زمیانی کیه عیروس بلیه
گ ت مجل پر از شادی میشود و ه.ایا تق.یم آنان میشود بردن داماد به وانه عروس را «سرسیرو» گوینی .کیه بیا
ووان.ن سوره الرهمخ و ا.ای شاباش شاباش که به اورت پ اده یا با اتومب ل همراه است عروسیهای گذشته سیه
مرهله داشته است  4ه زم آوردن که معموال چن .ن ر از اقوام داماد به جمعآوری ه زم میرفتهان .و بیا اال آنهیا را
به روستا همل میکردن .و با دهل و سپن .از آنها استقبال میش 2 .مراسم هنابن.ان  9مراسم عروسکشان
 2-9مراسم حنابندان
یک س نی پر از هنا که آن را تزی خ نموده و پارچه س .ی بر روی آن میگذارن .که اقوام عروس و داماد ه.ایای
 4ک ه ک ه؟
 2در را باز کن .
 9برای شما هنا آوردهایم
 1پ.ر راضی نمیشود
 1ن.اریم
 3برای دوتر ما چه آوردهای.؟
 8گوس ن .نر سه ساله
 3ا .مخ آرد الک کرده
 3قالی
 43تشک
 44ا .تومان عباسی
 42وقت است که راضی شود
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نق.ی وود را در داول آن قرار میدهن .تا عروس اجازه ده .که دستانظ را هنا بن.ن .ایخ مراسم با سیاز و دهیل و
پای وبی همراه است( رجبی)433 :4931 ،
با آهنگی مخصوص ایخ شعر را در مراسم هنابن.ان میووانن:.
«عروس هنا مبن.ه به دست و پا مبن.ه
چه ووش ادا مبن.ه
هنای راه کاشون
با دست و پا مبن.ه
عروس هنا مبن.ه
طوق طال مبن.ه» (ش ورزاده)413 :4913 ،
اگر هنا نباشه
 2-4مراسم عروسکشان
وانه هجله را آماده کرده و عروس را به وانه داماد میبرن .و در مس ر راه گوس ن.ی را قربانی میکنن .وقتی عروس
جلوی وانه داماد رس  .میایست .و وویشان داماد ،ه.ایایی به عروس میدهن .تا او را راضی کنن .داماد بیه عیروس
اناری میده .تا بر سر در وانه به نشانه ن بختی و روشنی بزن.و پ از آن وارد وانه میشود(رجبی)433 :4931 ،
در گذشته ،زمانی که عروس را به وانه داماد میبردن .ایخ اشعار ووان.ه میش.
کخ مبارک مق.م وی را در آن نو وانهای
«میرود امشب عروس بر وانه بختظ
دوتری ووشبخت و ووشرو میرود بر هجلهگاه بوده او از بهر داماد دلبر جانانهای
اول خ فرزن .عطا کخ یک پسر دردانهای» (همان)433 :
بار الها زوج را ووشبخت فرما با وفا
 2-5پاگشا
ایخ رسمی است که چن .روز بع .از عروسی انجام میشود که هنوز در م ان اغلب مردم رایج است وانواده عیروس
بع .از مراسم عروسی از عروس و داماد و بستگان و وویشان وود دعوت میکنن .و عروس و داماد ن ز وظ ه دارنی.
به دی.ار آنها برون .که به ایخ مراسم «پاگشا» گوین .به ایخ ترت ب پای عروس و داماد بهعنوان ییک زوج جیوان بیه
وانه آنها باز میشود(رضایی)313 :4934 ،
 -2-1عقاید و باورهای فرهنگی
وقتی داماد وارد اتاق عروس میشود معتق.ن .که هر ک.ام زودتر پای دیگری را لگ .کن .در طول زن.گی هرو او بیر
دیگری برتری دارد
در پ ظ پای عروس و داماد گوس ن .قربانی میکنن .و از وون آن به کف ک ظ آنها میمالن .تا ووشبخت شون.
وقتی عروس و داماد را به هجله میبرنی ،.دسیت راسیت و پیای راسیت دامیاد را مییشیوین .و آب آن را بیه ن یت
س .بختی بر چهار گوشه وانه میپاشن .پوش .ن لباس س اه را نشانه ب.یمنی و دشمنی میدانن(.همان)433 :
اعتقاد دیگری ن ز هست که اگر در مراسم عروسی گرد و غبار به وجود آی .نشاندهن.ه ایخ است که دامیاد تیه دییگ
فراوان میوورد
.9باورهای عامیانه
باورهای عام انه معموال اعتقاداتی است که مردم به آن پایبن .هستن .و به آنها عمیل مییکننی .کیه بسی اری از آنهیا
است.الل عقلی و منطقی ن.ارد که در ادامه به بروی از ایخ باورها اشاره میگردد
 اگر ق .کودکی را وجب کنن ،.هم ق.ش کوتاه میمان .و هم از عمرش کسر میشود
 تار عن بوت باعث فقر میشود بای .وانه را تم ز کنی
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 اگر دو ن ر بر روی هم آب بریزن .نسبت به هم تن ر پ .ا میکنن.
 اگر کسی به لباس در تنظ دکمهای ب.وزد عمرش کم میگردد
« دو لنگه ک ظ ،پاشنه به پاشنه در کنار هم ج ت شود در آن وانه هادثه از دست دادن ی ی از عزیزان رخ مییدهی.
اگر چشم کسی ابح به گربه ب ت .آن روز برای او نح وواه .بود اگر پ شیانی بنیه را ببوسین ،.بنیه زودرنیج و
هساس میشود اگر کف پای بنه را ببوسن .عمرش کوتاه میشود اگر از روی نوزاد عبور کنن ،.کودک دیر زبان باز
میکن .و دیر راه میافت .دی.ن اسب س  .در ب .اری یا در وواب مراد است»(ش ورزاده)238-231 :4913 ،
«اگر است انها ردیف شون ، .قن .در داول است ان چای ب ت .یا کف پای فردی بخارد برایظ م همان میآی .اگیر دو
وواهر با دو برادر عوض ب.ل کنن .ی ی س اهبخت میشود مرغی که شب آواز بخوان .را بی.یمخ مییداننی .گیردش
پروانه به دور چرا را روح مرده میدانن .که برای دی.ن اقوام وود آم.هاست اگر نان در سیر سی ره بایسیت .م همیان
میآی .اگر کودکی اتاق را جارو کن .م همان میآی .آب ریختخ پشت سر مسافر را ب.ان معنا میدانن .که مثل آب بیه
سالمتی از س ر برگردد در روز شنبه ،پول ورج کردن و ناراهت بودن را ووب نمیدانن .اگیر لقمیه غیذا از دسیت
ب ت .برای انسان شادی به ارم ان می آورد و اگر لقمه در گلو گ ر کن .برایظ سیوغات مییآیی .اگیر دود بیه طیرو
شخصی برود آن فرد ثروتمن .میشود اگر بع .از ووردن چای ،است ان را وارونه بر روی نعلب ی بگذارن .به معنیای
قهر و بیاهترامی به ااهبوانه میباش .اگر بع .از ووردن چای ،است ان را بر روی نعلب ی بخوابانن .یعنی م ل بیه
چای ن.ارن(».رجبی 431 :4931 ،و )431
 اگر ق نی را باز و بست کن م دعوا میشود
 پوش .ن چادر به اورت وارونه را برای وانمها درست نمیدانن.
 در ه اط ب ل را بر سر شانه وود قرار نمیدادن .زیرا دعوا میش.
 ظرو س اه یا ت ار را شب از وانه ب رون نمیبرن .و ایخ کار را ووب نمیدانستن.
 پشت سر مسافر جارو کردن را اح ح نمیدانن.
 اگر س اه دانه روی زم خ بریزد و لگ .شود جنگ و دعوا به راه میافت.
ساعت :منظور از ان روز و وقت سع.است که برای انجام کار مناسب باش .که در گذشته رسم بر ایخ بیود کیه بیرای
انجام دادن کارهای مهم مانن .عق .و عروسی ،س ر ،وانه نو و روز و ساعتی طبق اه ام نجوم سع .بوده که با نظر
اشخاص باتجربه در ایخ زم نع ،انتخاب میکردن .و به ایخ عمل ساعت دی.ن میگ تن .و مردم بر ایخ باور بودنی .کیه
بای .اینگونه کارها را در ساعات سع .انجام دهن .ایخ باور همننان ن ز رایج اسیت و میردم بیه آن معتق.ن(.رضیایی،
)343 :4934
 - 9-1طب عوام
مردم قایخ معموال به عقای .وویظ پایبن.ن .از ایخ رو هرگاه که ب مار میشون .به سرا افراد کهنسیال کیه طیب را از
پ.ران وود و یا با تجربه و تمریخ به وواص گ اهان دارویی پی بردهان .مراجعه میکنن .و چاره درد وود را از آنهیا
میجوین(.ش ورزاده ) 433 :4913 ،و اغلب آنها برای معالجه وویظ به دل ل کمبیود ام انیات و نبیودن دکتیر در آن
زمان به شرح ریل عمل می کردن.
 -9-1-1معالجات عامیانه
ترک پاشنه پا :برای معاجه ترک پا کمی پ ه گرم میکنن .و بر روی ترک میگذارن .و روز بع .بیه همیام مییرونی .و
کف پای وود را هنا میبن.ن(.همان)233 :
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درد گلو :یک سری اشخاص وجود دارن .که اگر کسی مبتال به درد گلو شود او را نزد آنها میبرن .و آن شیخص بیا
دو انگشت سبابه وود گلوی ب مار را میفشارد تا معالجه شود
درد گوش :برای معالجه درد گوش دود قل ان را در گوش ب مار فوت میکنن .و یا یک مهر نماز را دا میکننی .و بیر
روی آن قرار میدهن.
اگر کودکی دچار درد گوش ش .کمی ش ر «ش ر مادر» در گوش او میچ انن .تا بهبود یاب.
چشم زوم :بروی ایخ اعتقاد را دارن .که اگر فردی ب مار ش .و یا ات اقی برای وی افتاد ،او را چشم زدهان .برای اییخ
امر بر روی تخم مرغی با زغال نام اشخاای که میتوان .مورد ه.س باش .را مینویسین .و بیا قیرار دادن ییک عی.د
س ه در قسمت سر تخم مر آن را میفشارن .تا تخم مر بش ن ،.اگر ش ست چشم زدهان .و اگیر نش سیت کسیی
به او نظر ن ردهاست(رجبی)431 :4931 ،
بنوش .و یا نان را بو ب ش .س س هاش تمیام میی-
س س ه :فرد برای معالجه آن یک ل وان آب به اورت یک ن
شود گاهی به جای دادن دوا و دارو به او به درو نسبت دزدی میدهن .و عق .ه دارن .کیه بیا اییخ تهمیت هیول و
ترس در او ایجاد میشود و س س هاش قطع میشود
 -9-2هواشناسی عامیانه
«اگر مورچههای پردار از النه ب رون آین .باران وواه .آم .اگر گله سریع علف بخورد گوین .باران میآینی .اگیر دور
ماه هاله بگ رد و و لی بزرگ باش .برو میآی .اگر قطرههای باران به هنگام افتادن روی آب هباب ایجاد کن .بیاران
طوالنی وواه .بود اگر در شب عروسی باران ببارد رزق و روزی عروس و داماد فراوان میشود اگر گنجشکها در
هوای آفتابی وودشان را به جوی آب بزنن .و سر و کله وودشان را بشوین ،.باران وواه .آم .اگر گنجشکهیا روی
بام وانه زیاد از ه .ازدهام و سر و ا.ا کنن .هوا منقلب وواه .ش .اگر در تابستان زیاد باد باش .در زمستان بیاران
ب شتری وواه .آم (.همان)433 :
آیینها
آی خها و مراسمات زیادی در ایخ شهر وجود دارد که البته مم خ است در تمام استان وراسان جنوبی برابر باش .ایخ
مراسمات معموال به واطر نزدیک بودن وانوادهها به ی .یگر ،اتحاد و هم اری ،کمک به ی .یگر و انجام میش.ه
که ریشه ایخ مراسمات به گذشته باز میگردد در اینجابهگونهای مختصر به بروی از ایخ آی خها پرداوته میشود
 -4-1چهارشنبه سوری
در شب چهارشنبه آور سال مجال شادی به پا میکنن .و آتظ بر میافروزن ،.ایخ آتظ را در گذشیته در پشیت بیام
وانهها روشخ میکردهان .تا از یک ق ام ملی وبر دهن .و همگان را دعوت به ق ام کنن .علت نامگذاری اییخ روز بیه
چهارشنبه سوری به ایخ دل ل بودهاست که مختار ،سردار عرب ،وقتی از زن.ان رها شی .و بیه ویونویواهی شیه.ای
کربال ق ام کرد برای این ه موافق و مخالف را از هم تشخ ص ده ،.دستور داد که ش ع ان بر باالی بام وانه وود آتظ
روشخ کنن .که ایخ مراسم مصادو بوده با چهارشنبه آور سال که از آن به بع .مرسوم ش .که اییخ آیی خ را در شیب
چهارشنبه آور سال اجرا کنن.و اما امروزه در وانهها بوته آتظ میزنن .و از روی آن میپرن(.ش ورزاده)39 :4913 ،
« در ق.یم ،در شهر قایخ اینگونه بوده که هر وانواده مق.اری ه زم به پشت بیام بیرده و در ییک کیوزه مقی.اری آب،
نمک ،زغال و جو ریخته و در چهارگوشه پشت بام مق.اری از آب ایخ کوزه را میریزن .و بعی .کیوزه را مح یم بیر
زم خ میکوبن .و میگوین:.
«درد و بال ای جم هتو کوزه ریزه او درد و بالی کوزه هتو کوچه ریزه»
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و بع .از ش ستخ کوزه با شادمانی به طرو بوتهها رفته و آن را روشخ میکنن .و از روی آن میپرن .و با ا.ای بلنی.
میگوین:.
«زردی مخ از تو سروی تو از مخ»
و عق .ه دارن .که آتظ بای .بیه تی.ریج ویاموش شیود و واکسیتر آن را بیر سیر چهیارراهی مییریزنی .و اینگونیه
شورچشمی و س اهبختی و تنگ.ستی را از وانه وود دور میکنن(».رجبی)432 :4931 ،
 -4-2شب یلدا (چلّه)
در ایخ شب معموال همه وانوادهها به وانه بزرگ وان.ان میرون .و با شی رینیهیای محلیی ،تخمیه آفتیاب گیردان،
وربزه ،هن.وانه و انار از م همانان پذیرایی میشود از دیگر مراسمهای ایخ شب ،بردن ه.یه بیرای نوعروسیان اسیت
بازیهای دستهجمعی  ،گل یا پوچ ،چ ستان و داستانهای ق.یمی بزرگان از دیگر برنامههای شب یل.ا در قیایخ میی-
باش .ی ی دیگر از مراسمها «کفزنی» است که مخصواا در شب یل.ا آن را برگزار میکنن.
«کف زنی ،نوعی ش رینی است که با زدن آب چوبک و ش ریخ کردن آن به دست میآیی .بیرای ته یه اییخ شی رینی
محلی ،مق.اری چوبک که در گویظ محلی به آن ب خ گوین( .ریشه نوعی گ اه احرایی اسیت) کیه از دامنیه منیاطق
سردس ر جمعآوری میشود ریشهها را کوب .ه و چن .بار در آب میجوشانن .و چون ایخ آب تلخ است آن را عوض
میکنن .و مج.دا میجوشانن .ایخ کار را آنق.ر ت رار میکنن .که تلخی آب گرفته شود آب جوش .ه سرد شی.ه را در
ظرو بزرگی به نام ت ار میریزن .و به وس له گز آن را به هم زده و سپ کیف روی آن را جی.ا و در ظیرو سی ال
دیگری قرار میدهن .آنق.ر هم می زنن .تا به اورت وامه درآی .مق.اری ش ر یا ش ره انگور به آن مخلوط و مج.دا
به هم زده و آن را با م ز بادام و پسته و گردو تزی خ میکنن(».رجبی)432 :4931 ،
 - 4-9مراسم سوگواری
معموال وقتی کسی در بستر مرگ قرار گ رد پ ظ از مرگظ ،او را به سوی قبله دراز میکننی .و شیهادت خ را بیرای او
میووانن .پ از آن ه فوت کرد دستهای او را در کنار پهلوهایظ قرار میدهن ،.دو شصت پای او را با ت ه پارچیه
کوچ ی به هم میبنن .چشم ها و دهان او را ن ز بسته و پارچه س .ی بر روی جنازه او میکشن .و قرآن را بیر روی
س نه او قرار میدهن .و او را به غسالوانه میبرن .و او را غسل میدهن .بع .از آن تیابوت را بیر دوش گرفتیه و بیه
قبرستان میبرن .و برای او نماز م ت را می ووانن .و او را در قبر گذاشته و لح .را با وشت میپوشیانن .و قبیر را بیا
واک پر میکنن .بازمان.گان و افراد هاضر در آنجا برایظ فاتحه میووانن(.سع .یان)883 :4933 ،
در مجل تره م م ت یا در وانه او و یا در مسج .مراسمی برایظ برگزار میشود که در وسط اتاق پارچهای پهخ و
در روی آن قرآن (سیپره) و ورما و هلوا قرار میدهن .و در مجل وتم قرآن قرا ت مییشیود و اقیوام و آشینایان
فاتحه میووانن .و در پایان مراسم روهانی سخنرانی میکن .و درباره اوالق ن وی م ت وطبهرانی میکنی .تیا روز
سوم مرگ م ت مراسم روضهووانی برقراراست (به هم خ ترت ب) و ااهب عزا در جلوی درب منزل یا مسج .قیرار
میگ رد و دوستان و آشنایان که برای مراسم میآین .به بازمان.گان تسل ت میگوین.
اگر مرده یک فرزن .داشته باش .به عوض روز ه تم ،ششم بر سرواک مرده میرونی.و امیا اگیر بی ظ از ییک فرزنی.
داشته باش .هم روز ه تم ،چهلم و سال او را به تع.اد هر فرزن .یک روز جلوتر مراسم برگزار میکنن.
 -4-9-1مراسم رمضان
در ق.یم معموال افراد با ا.ای وروس و مناجات م.اهان بر روی پشت بام میفهم .ن .که زمیان سیحری شی.هو امیا
امروزه تل خ و بلن.گوهای مساج .جای ان را گرفتهاست در ایخ ایام جلسات قرا ت قران برگزار میشود و هر کسیی
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سوره ی  ،توه  ،.الرهمخ به او برس .در مجل زنانه بای .آش یا قلور و در مجل مردانه ،ش رینی یا شام ب.ه .از
جمله مراسمهای ماه مبارک رمضان ،ایخ بودهاست که کودکان به درب وانههای همسایگان میرفتن .و اییخ اشیعار را
میووان.ن.
«رمضو یا رب یا رب رمضو رمضو اوم .ووشنوم و.ا
بز و بزغاله قربونظ کنی
رمضو اوم .مهمونظ کنی
گر نگ رم کافر مشم
روزه گ رم الغر مِشم
رمضو اوم .ووشنوم رمضو»
رمشو یا رب یا رب رمضو
(رجبی)438 :4931 ،
«در شبهای نوزدم ،ب ست و ی م و ب ست و سوم مردم تا سحر ب .ارن .و به عبادت و.ا مشی ولن .و قیرآن بیر سیر
میگذارن .و در قایخ در روز ب ست و ی م ماه رمضان ،مراسم نخلبن.ی اجرا میشود و با پارچههای رنگارنگی نخیل
را تزی خ و آن را در چهارراه مسج .جامع شهر قرار میرهن .و دایرهوار با یک دست کمربن .ی ی.یگر را گرفتیه و بیا
دست دیگر س نه زده و با آهنگ واای و هرکات موزون میووانن.
«یا عباس یا عباس جانم ف.ای عباس
ای جانثارم عباس ای شهریارم عباس
رفتی کجا برادر ای غمگسارم عباس
ای کوف ان بیه ا هس خ چه کرده با شما
ای مون غریبان سقای غم نص بان
جز تو مرا مع نی در کربال نباش.
ای شهریارم عباس ای جانثارم عباس
(همان)433 :
 -1-9-2چاووش خوانی
هرگاه افراد قص .س ر به م ه و کربال میکنن .مردم برای همراهی آنها به سر چهارراهها میرون .و به همراه چاووش
ووانان شعر را میووانن:.
هر که دارد هوس کرببال بسم اهلل هرکه دارد سر همراهی ما بسم اهلل
بر مشامم میرس .هر لحظه بوی کربال بر دلم ترسم بمان .آرزوی کربال
تشنه آب فراتم ای اجل مهلت ب.ه تا بگ رم در ب ل قبر شه  .کربال
(بهن ا)233 :4933 ،
 -4-5سفرههای نذری
 -1-1-4س ره بی بی سه شنبه یا س رههای بی بی هور یا بی بی نور:
«می گوین .که بی بی هور و بی بی نور دو تا از دوتران پ امبر بودن .و بی بی سه شنبه ی ی از زنان ن وکار و معاار
آنها بوده است وجه تسم ه بی بی سه شنبه از آنجاست که ایخ زن مق.س روز سه شنبه به دن ا آم.ه و روز سه شینبه
ازدواج کرده و روز سه شنبه هم فوت کردهاست به هم خ جهت نام وی را بی بی سه شنبه گذاشتهان .اییخ سی ره را
در همه ماهها میتوان ان.اوت جز در ماههای محرم و ا ر»(ش ورزاده)92 :4913 ،
« مراسم ب.یخ نحو است که شب سه شنبه از وانه ه ت فاطمه به اورت ناشناس مق.اری آرد جمع کرده و آردهیا را
الک کرده (ماشور) و در یک اتاق ولوتی روی زم خ پهخ میکنن .و برای پختخ آش یک نعلب ی ش ر یا ویاک قنی،.
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یک نعلب ی نمک ،یک بشقاب نخود و کشمظ ،یک جانماز تم ز با مهر و تسب ح ،قرآن و آی نه و وسایلی کیه بیرای
آش نذری الزم است ،بع .از آن که ایخ لوازم را بر روی س ره گذاشتن ،.چن .ع.د شمع روشخ کیرده و در دو طیرو
آی نه درون س ره قرار می دهن .بع .از آن ه س ره به ایخ طریق هاضر ش ،.ااهب نذر وضو گرفته و در کنیار سی ره
دو رکعت نماز هاجت میووان ،.آنگاه از اتاق وارج میشود و در اتاق را ق ل میکن .تا فردا ابح که مراسم اایلی
نبای .وارد اتاق شود زنها عق .ه دارن .که هرگاه و.اون .بخواه .نذرشان را قبیول کنی،.
س ره ،انجام گ رد ،ه ن
نصف شب ،بی بی سه شنبه و بی بی هور و بی بی نور می آین .و روی آردها و نم ی کیه در سی ره بیوده ،انگشیت
میزنن .به ایخ جهت ااهب نذر برای این ه ب هم .که نذرش قبول ش.ه یا نه ابح زود وضو گرفته ،وارد اتاق میی-
شود و به آردها و و نمکها نظر میان.ازد اگر اثر انگشت یا جای تسب ح روی آردها یا نمکها دی .مطمئخ مییشیود
که نذرش قبول ش.هاست م.عویخ بع .از ارو آش دو رکعت نماز هاجت میووانن(».همان)92-91 :
 -1-1-2نخود مش لگشا
ی ی از نذرهایی که معموال طبقه ی متوسط جامعه دارن .و ورج و زهمت آن کم است آج لمشی ل گشیا ییا همیان
نخود مش لگشا میباش.و هرگاه درکارشان گرهی ایجاد میشود نذر و ن ت میکنن .که بع .از برآوردهشی.ن هاجیت
وود آج ل ب خ مردم تقس م کنن.
 - 1-1-9س ره هضرت ابوال ضل
«برای ایخ س ره چهارده نوع غذا به نام چهارده معصوم ته ه مینماین .که از جمله آش ،عی.سپلیو ،هلیوا ،شیله زرد،
سبزی ،پن ر ،نان ،ش رینی ،م وه و وورش ورما تع.ادی از اقوام و همسایگان روز قبل از مراسم فرد را در پخت و پز
یاری می دهن .در ابت.ای جلسه دعای توسل و بع .روضه هضرت ابوال ضل (ع) را ووان.ه و بروی ه.یث کسیا را
قرا ت مینماین .بع .از ان دعا نوده و مواد غذایی س ره توسط م.عویخ ارو میشود بعضی افراد مقی.اری از میواد
س ره را بهعنوان تبرک به وانه برده تا وانوادهاش از آن بهرهمن .شون .بر روی شله زرد با دارچ خ نام پنج تخ و ا مه
را نوشته و الوات میفرستن(».رجبی)243 :4931 ،
- 1-1-1قلور بارانوواهی
ایخ مراسم در وراسان و مناطق دیگر آن ن ز وجود دارد
«از انجایی که پ.ی.ه وش سالی هر چن .وقت ت رار میشود و زن.گظ مردم را در معرض وطر قرار میدهی ،.بیرای
رفع ایخ معضل قلور بارانوواهی میپزن .ش وه کار ب.یخ نحو است که آدم ی را از پارچیههیای منی.رس و ژول ی.ه
درست کرده ،تع.ادی از بنهها به دنبال آدمک راه افتاده و ایخ شعر را دستهجمعی میووانن.
«ای و.ا بروک بروی او شلوک
تلوی ما تشنه ش.ه ور کوه ور پشته ش.ه
آب غ.یرش م ه چمنمه ش رش م ه
گن.م د زیر واکه از تشنگی هالکه
یا رب ب.ه تو برو به هق شاه مردو
به رش م ایه گل مشه گن.م درو ب .ل مشه
ای و.ا بارو که باروی او شرو کو
رهمی به گوس ن.و که ورجون چوپونو ک
چوپو پن ر مه یه نون و پت ر مه یه
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یا رب ب.ه تو برو به هق شاه مردو»
(همان)232 - 239 :
-5گویشقاینی
ی ی از گویظهای وراسان جنوبی ،گویظ قاینی است که از لحاظ تاریخی ویژگی فارسی دری را ه کردهاسیتو
اما امروزه به علت مهاجرت های مردم از روسیتاها بیه شیهر و تنیوع قیومی اییخ گیویظ کیم کیم رو بیه فراموشیی
است(همان )489 :ایخ گویظها مم خ است در مناطق وراسان جنوبی اغلب مشابه ی .یگر وجود داشته باش .زییرا
ایخ مناطق به واطر نزدیک بودن به ی .یگر از هم تاث ر پذیرفتهان .در اینجا به نمونههایی از آن اشاره میکن م
دِلنگو :آویزان
لِ ِتُو :آویزان
قِلِف :قابلمه بزرگ ،ظرو غذا
مات ک :رژ لب
گُشنِه :گرسنه
تُشنِه :تشنه
چَلپَسِه :مارمولک
ل سک :برهنه
نِ ِل :کتری
مَقَ  :مگ
لَق :برهنه
سُقِ.هی تُو شُم :ف.ات شوم ،دورت بگردم
تَرَقَست :ا.ای به هم ووردن چ زی
کِرِچَّست :ا.ای وورد ش.ن چ زی زیر دن.ان
شُلوپَست :ا.ای افتادن چ زی در آب
کوُروپَست:ا.ای افتادن جسمی سنگ خ بر روی زم خ
اَریک :لثه
اَج ر :هش ار
نَشُو :کث ف
پایه :آسمان قرنبه ،رع .و برق
بَهو :بازو
کَوش :ک ظ
اَلِّ کرده :راست آوردن ،جور کردن
پتو کردن = ان.اوتخ
دست نه= النگو
هلقج= پرتاب کردن
لنک= روسری
جله= تگرگ
کل= سوراخ
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جغ کردن= ا.ا زدن
هظ= مادر زن
وسر= پ.ر زن
«وَلُو :دایی ،اَلَه :شبه جمله برای ن رت ،مُسمُسو :آهستهکار ،وُ َه :سرفه ،دولَّیخ :گیرد و ویاک ،تَنبیو :زییر شیلواری،
اُوشَلی :برنج آب کظ ش.ه ،اَیّاس :آسمان ااو ،بود :کامل و تمام ،زلّه :الغر و ضع ف ،دَم.ول :مهآلود ،دِ جا :زن.انی
کردن ،ق ق :فریاد بلن ،.داش :دوام ،کُلوته :مقنعه ،لمبو چ :گونه ،وَلِشتَخ :ل س .ن ،وَردارکردن :دیر کردن ،نَه لّی :تشیک،
مِلَم :نرم و مالیم ،گوک :توپ ،اِشتُو :عجله ،لِمَشت :کث ف ،جَلُسقِه :جل قه»(رجبی)481-481 :4931 ،
تپُپَست :ا.ایی که از فروافتادن چ زی به گوش میرس .تَرُو :تعارو کردن ،نمبو :شلوار ،تَیزَر :اتیاق بیزرگ و دراز
ضربی پوش که ب شتر برای ه وانات میسازن(.زمردیان)13-39 :4931 ،
«وَل ته :وریطه ،ک سه پارچهای ،دِ وُو :وواب .ن ،وَهو :وواهان و عاشق ،وُو گوشی :س لی»(همان)33-33 :
«قُطّی :قوطی ،کُردُم :دم بری.ه ،کَق :هن.وانه نارس ،کُ ری :عصبانی»(زمردیان)481-483 :4933 ،
 -1دوبیتیهای قاینی
در ب خ مردم کوچه و بازار دوب تیهایی با لهجه محلی وجود دارد که مردم آن را مییوواننی .و در واقیع اییخ اشیعار
نشاندهن.ه فرهنگ عامه آنهاست که به مناسبتهای مختلف میووان.ن.
گالب هستی و بویت می کنم گل
« هم شه یاد رویت می کنم گل
ف.ای تار مویت می کنم گل
اگر ا .یار جونی دشته باشم
چره غم د دلم جا می کنی گل
چره امروی فردا م نی گل
مه می سوزم تماشا می کنی گل »
بتاون.ه تنور از ول طاق
( نااح ) 33-431 :4988 ،
به پای پنجره ما ر دعاک
« به مش .می روی رو ور و.اک
مره ب روش و ای دل ره رضا ک
اگر ورجی ی راه ته کم آیه
وودی دلبر کنم مشت مزا
سر راهت نش نم همنه زا
به کنج لب بسازم چار با »
اگر دلبر ز ما انگور تلوه
( همان) 13-13 :
«س  .مرغی بُِ.م وَر شاخ پسته سِ ه دستی زده بالم ش سته
فلک ت رم نزن بالُم تو نش خ غبار بیکسی وَر مُو نشسته»
«و.اون.ا دِلُم ش .ایه امروز که یارم دوره و ناپ .ایه امروز
کنار چشم مُو هاال ب اره که آب چشم مُو دریایه امروز»
(بهن ا)288 :4933 ،
«به توی با باغبانی کُنُم مُو به چوی نار چوپانی کنم مُو
بگ رُم برّه از سردار قوچان برای یار مهمانی کُنُم مُو»
(همان)283 :
«بِگُ تُم ساربونا بار بن.از به پشت قلعه دل.ار بن.از
ب ن.از بارهایِ اُشتُرورَ به نزدیک سرای یار بن.از»
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«هُس نا بار بن.از بار بن.از دم هر وونهای یک نار بن.از
دم هر وونهای یک نار ش ریخ برای شربت ب مار بن.از»
«نِگارِ مُو نشسته وَر لب هوض به ش رینی ورما م ش نه جُوز
اگر چرخ فلک از ما نگرده که آور میکُنُم هرو وورَ سَوز»
(نااح)1-44 :4988 ،
نوعی دیگر از دوب تی به نام فراغی وجود دارد که با آهنگ و سوز در ب خ مردم رواج دارد
«مضمون ایخ اشعار غالبا از هجران و فراق و دوری از یار میباش(».سع .زاده)18 :4984 ،
 -7ضرب المثلها
ضرب المثل ها در واقع تجرب ات و باورهای گذشتگان ما است که به اورت داستان درآمی.ه پیر از پنی .و ه میت
میباش .و با گذشت زمان به اورت ضرب المثل به دست ما رس .هاست
« اگر کا از تو ن ه کاد و وُو از تو نِه :اگر کاه از تو ن ست کاه.ان که مال توستو یعنی اگر ووردنیها م یت
است و ووردن آن را غن مت میدانی و به ف ر ااهب آنها ن ستی ،ش م که مال وود توست چرا به ف یر
سالمتی وودت ن ستی؟
کاربرد :وقتی کسی به س رهای برس .یا چ ز م ت و رایگان گ یر آورده و در ویوردن آن بیه طیوری افیراط کنی .کیه
ناووش شود ایخ عبارت برای سرزنظ او به کار میرود»(زنگویی)411 :4934 ،
 آَدَم بَ َ .یک سوزنه وَر وُو زَنه ،یَک جِوَل دوزه وَر دِگَرون :بای .درد مردمان را اهساس کرد و هرچیه بیرای
وود میپسن.ی برای دیگران هم بپسن.ی
 از ب اری مَقَ ک ظ مُ ُنه :ش ل او درآم.ی ن.ارد و از ش.ت ب اری مگ میپران.
 بنه چِ وک مََ.رِ وُور ج ک ج ک یاد مِ.ه :کوچ تر نبای .به بزرگتر از وود پن .و ان.رز ده.
 اِش َم رِ اگر وَر هم گ ری مُشتِ ه اگر یِلِه کنی دشت ه :اگر قناعت کنی ش م ورجی ن.ارد اگر دنبال پرویوری
باشی ش م س ر ش.نی ن ست
« همه جا تَریک پی در روشه :وقتی از کسی چ زی انتظار نرود و او کار شگ ت انگ زی انجام ده .اییخ مثیل
برای او به کار میرود»(زمردیان)218 :4931 ،
« از ب گرمه ور مَقَسه موکنه :ایخ مثل در موردی به کار میرود که بخواهن .گرمی هوا را توای ف کننی .و
اگر کسی در هوای گرم بخواه .لباس گرمی بپوش ،.ایخ مثل برای او آورده میشود»(همان)233 :
 وَم به ابرو نِمی اَره :ابر و تحملظ زیاد است
 اگر ی ی ب ه وُور دِ ته چاه بِنَ.زه تو هم بَ ِ .بنَ.زی :نبای .از کارهای نادرست دیگران پ روی کنی
 از اَسمو اگر کِتَل بِبَره ی ه ور کلّه ما نَمُ ته :بخت و افبال با ما همراه ن ست
 اَجَل ور دُورِ کَلّه یی مِگَرده :کارهایی انجام میره .که مم خ است برای او هادثهای ناگوار رخ ده.
 اَدَم بَ َ .زِبون وُور دور دهخ وُو بِنروونه ،او دم گپ زَنه :با تامل و سنج .ه سخخ بگوی.
« اُشتُر که وار مَ ه پوز وُور دراز مُ ُنه :شتری که وار میوواه .دهانظ را دراز میکن.و یعنی بیرای رسی .ن
به آن چ زهایی که میوواه م بای .کار و تالش ب ن م ،نمیشود به ام ی .دیگیران نشسیت»(زنگیویی:4931،
)218
 از ب .بننالی که از ب .ب.تر ایه و یعنی بای .ات اقات ناگواری که رخ می ده .را پذیرفت و بر آن ها ابر کرد
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اتظ از گور وودی ورم ه و یعنی مقصر االی وود آن شخص است
پرسه به عوض و عروسی به هوس
اسوده کسی که ور ن.اره  ،از کاه و جو شم وبر ن.اره و یعنی کسی که درگ ری واای نسبت بیه میال دن یا
ن.ارد که به واطر آن رنج و زهمت ب ش.
از دن.ه چپ ور وسته  :یعنی از اول ابح تا آور شب ب .رفتاری می کن .و روی ووشی به دیگیران نشیان
نمی ده.
اگر مایی کنی مزه وور به دونگی ورزه  :اگر می وواهی وود را پ ظ کسی ش ریخ کنی وود را به دیوانگی
بزن

 .8نتیجه گیری
باورهای عام انه مجموعهای از دانظها و اعتقادات مردم است که به نوعی دانظ مردمان کهیخ را ب یان مییکنی.و و از
عناار فرهنگ و هویت ملی جامعه به شمار میآی .اغلب ایخ آداب و رسوم و باورها از زمانهیای کهیخ سرچشیمه
گرفته و هنوز باقی و زن.ه مان.هان .و در سرزم خ طالی سرخ جلوهای دیگیر بیه ویود گرفتیهانی .و ریشیه آنهیا بیه
داستانها ،ه ایات ،ضرب المثلها و برمیگردد که ب انگر ای.ه و اف ار عصر کهخ است و همی خ امیر سیبب شی.ه
است که ایخ دسته از باورها که است.الل عقلی و منطقی ن.ارن .و تنها به اورت باور عام انیه در آم.نی ،.رواج یابی.
امروزه بر اثر رش .و توسع جوامع و مهاجرت مردم به شهرها و دست ابی به وسایل ارتباطی و رادیویی و هی تقل ی.
جویانه از ی .یگر و موجب ش.ه که کم کم ایخگونه باورها از ب خ برود و فرهنگ مردم روز به روز اایالتظ را از
دست ده .نگارم.ه برای این ه به کشور وود کمک کرده باشی .و فرهنیگ ویودش را ه ی کنی .بیه جمیع آوری
فرهنگ عام انه دیار وویظ پرداوته است علی رغم ایخ مطالب سرزم خ هاالخ ز مردمان با فرهنگ وراسان جنیوبی
همننان ب ر باقی مان.ه که ام  .است پژوهشگران به ایخ سرمایه معنوی اهتمام مضیاعف نمیوده و بیه موضیوعاتی از
قب ل پرداوتخ به افسانههای محلی وراسان ،ترانههای روستایی که سرشار از عشق است و در مضیام خ واایی ب یان
میشود توجه گردد
منابع و مآخذ
 4آیتی ،ش خ محم .هس خو بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهسیتانو چیاپ دوم ،مشیه :.انتشیارات دانشیگاه فردوسیی،
4984
 2انجوی ش رازی (نجوا) ،س  .ابوالقاسمو جان عاریت فرهنگ عامه ،پژوهشهای ادبی ،مردم شناسیو به کوشظ م هخ ا.اقت پ شهو
چاپ اول ،تهران :نشر و پژوهظ فرزان روز4934 ،
 9بهنامفر ،محم .و دیگرانو فرهنگ تحلیلی اصطالحات و تعبیرات کنایی گویش اس ادو چاپ اول ،ب رجن :.نشر چهار دروت4931 ،
1
1
3
8

بهن ا ،محم.رضاو بیرجند نگ خ کشورو چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران4933،
ب هقی ،هس نعلیو پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایرانو مشه :.مؤسسه چاپ و انتشارات آستان ق.س رضوی4931 ،
رجبی ،نج یب اهللو تاریخ و جغرافیای شهرستان قاینات (توانمندیهاا و اساتراتژیهاای توساعه)و چیاپ اول ،تهیران :انتشیارات
شهرآشوب4931 ،
رضایی ،جمالو بیرجند نامهو به اهتمام محمود رف عیو چاپ اول ،بی جا :انتشارات ه رمن4934 ،.

 3زمردیان ،رضاو زبان شناسی عملی بررسی گویش قاینو مشه :.معاونت فرهنگی آستان ق.س رضوی4933 ،
و واژه نامه گویش قاین ،ویراستاری ش .ا ق.وسیو چاپ اول ،تهران :نشر آثار4931 ،
3
 43زنگویی ،هس خو دستانها و داستانهاو مق.مه محم .مه.ی نااحو چاپ اول ،تهران :ف ر ب ر4934 ،
 44زنگویی ،هس خ و نااح ،محم .مه.یو امثال و جكم مردم خراسان جنوبیو چاپ اول ،تهران :ف ر ب ر4931 ،
 42سع .زاده ،س  .محسخو تاریخ قاینو چاپ اول ،جل ،4 .قم :فرا نشر4984 ،
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 49سع .یان ،عب .الحس خو سرزمین و مردم ایرانو چاپ چهارم ،تهران :انتشارات علم و زن.گی4933 ،
 41ش ورزاده ،ابراه مو عقاید و رسوم عامه مردم خراسانو بی جا :انتشارات بن اد و فرهنگ ایران4913 ،
 41ش خی ،فاطمه و فروی ،فاطمهو «قاینات در گذر تاریخ»و تاریخ پژوهی ،ش  ،43بهار 4939و 31-439
 43اادقی ،محسخو «پارهای از ویژگیهای واژگانی گویش زیرکوه قاینات»و مطالعات فرهنگی اجتماعی وراسیان ،ش 4931 ،4و -33
34
 48م رزایی ،طاهرهو «آیین باران خواهی در خراسان جنوبی»و مطالعات فرهنگی اجتماعی وراسان ،ش  41و  ،43بهار و تابسیتان 4933و
433-233
 43نااح ،محم .مه.یو دوبیتیهای عامیانه بیرجندیو چاپ اول ،مشه :.انتشارات محقق4988 ،

