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 چکيده
با یک مقدمه و تعریف و «آئین های سنتی مردم گیالن »این مقاله با عنوان

تبیین کلید واژه های تحقیق به رشته تحریر در آمده و با نتیجه گیری مبنی بر 

اینکه آئین های سنتی در ایجاد وحدت و همبستگی و انتقال فرهنگ به آینده 

واژه گان نقش اساسی را ایفا می کند به پایان می رسد.در بخش کلید واژه ها به 

های فرهنگ ؛آئین ؛ آئین سنتی و معنای سنت و گیالن اشاره رفته و سپس به 

تشریح مصادیق آئین های سنتی همانند آئین سنتی تعزیه خوانی ؛ آئین بشارت 

 بهار و کشتی گیله مردی و.... پرداخته شده است.

فرهنگ ؛ آئین ؛ ائین سنتی ؛ سنت و گیالن :واژگان کليدي
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 مقدمه
اند و در هایی که به نوعی استمرار یک خاطرهآئین های سنتی هر مردمی بخشی از فرهنگ عامیانه آن مردم محسوب می شود آیین

یابد و تمامى ها و رفتارهاى اجتماعى تجلى مىر پدیدهکه در تفکر جامعه شناسان تفکّر جمعى جامعه است که دحقیقت نوعی سنت برگزیده..

در جامعه  و فرهنگ) نقل ازصاحبی، محمد جواد، مناسبات دین سازد.اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، نظامى، مادى و معنوى را متأثر مىامور 

 (۶۲٫و  ۶۱، ص ۱ایران ، ج 

 

 تعریف واژه فرهنگ 

ای شاملِ دانش، دین، هنر،اخالقیات، آداب و رسوم وهرگونه توانایی وعادتی کلیّتِ درهم تافته»چنین است:« فرهنگ»تعریفِ تایلوراز

در کار نیست، زیرا زندگیِ « فرهنگبی»یِ و جامعه« فرهنگبی»به این معنا انسانِ «آورد.که آدمی همچون هموَندی ازجامعه به دست می

یِ تکنولوژیکِ ترین جامعهترین و پیچیدهترین قبیله یا بزرگاجتماعی، یعنی با هم زیستن، به معنایِ در فرهنگ زیستن است. زیستن در ابتدایی

ن است، یعنی زیست در فرهنگ یا فضایِ فرهنگی، اگر چه هر یک یِ انسامدرن از این جهت یکسان است. زیرا هر دو زیستن در شرایطِ ویژه

ها ومفهوم تعریف).های اساسی دارندهایِ گوناگون با هم فرقهایِ فرهنگ، از نظرِ صورت و معنا یا سادگی و پیچیدگی، در جامعهاز سازمایه

 (۱۱۲-۱۱3داریوش آشوری/ص  «فرهنگ

ها که مستند به هاى حیات مادّى و معنوى انسانو شایسته براى آن دسته از فعالیت فرهنگ عبارت است از کیفیّت یا شیوۀ بایسته“

در  نقل ازصاحبی، محمد جواد، مناسبات دین و فرهنگ)”.تکاملى باشد” حیات معقول“طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شدۀ آنان در 

 (۶۲٫و  ۶۱، ص ۱جامعه ایران ، ج 

 

 آیين

به معنای سیرت . رسم .)صراح (. عرف . طبع. عادت . داب )دهار(. آئین . شیمه . روش . دَیْدَن . خلق . خصلت . خو. خوی . منش 

شیوه  -جمله : رسم ،عادت .معمول ، متداول ،مرسوم ، سنت  )لغت نامه دهخدا( در فرهنگ فارسی معین آئین به معانی گوناگونی آمده است از

شهرآرای ،  -طبیعت ، نهاد، فطرت  -تشریفات  -مذهب ، کیش  -فر، شکوه  -زیب ، زینت  -سامان ، اسباب -قاعده ، قانون  -کردار -، روش 

 صفت کردار. -شیوه آهنگ  -جشن رسم روش ادب 
 

 آئين سنتی 

ها و مراسم و به طور کلی شیوه ها و الگوهای زندگی است که در ها، آیینی از اعتقادات، باورها، اسطورهفرهنگ هر قوم و ملتی، ترکیب

ها ساخته و پرداخته شده و طی فرایند جامعه پذیری ازنسلی به نسل دیگرمنتقل می شود وموجب طول تاریخ توسط پیشینیان و اجداد انسان

 .جامعه می گردد تداوم وحفظ الگوهای اجتماعی وفرهنگی در

های دیروز استوار های اسالمی ایرانی است که بنایی امروزین را براساس سنتفرهنگ به عبارتی مجموعه رویدادها و یادبود ها و میراث

د که حفظ آن با برقراری یک گفتگو باخاطره ازلی سنت شکل می گیر  شود.هویت فرهنگیمی سازد.همان که گاه به هویت فرهنگی تعبیر می

)پیشرفت وتوسعه بربنیادهویت فرهنگی، پرویز ورجاوند( رفتارهای سنتی با احساسات و هیجان همراه است و ز آنجا که باهویت اشخاص درگیر 

های دهند.) جهان رها شده،آنتونی گیدنز(این گونه رفتارهای سنتی را به معنایی ))آییناست ،از خود حالت های عاطفی احساسی بروز می

یز می نامند. آئین های سنتی به رفتاری اشاره دارد که در حوزه ای معین تکرار و بازانجام میشود. در آئین های سنتی،جمعی بودن سنتی(( ن

 آن رفتارشرط است لذا برحرکت ها و خصلت های فردی معنای سنت اطالق نمی شود.

 

 معناي سنت
پور، عباس و منوچهر؛ فرهنگ فشرده )آریانایت متداول و سنت بوده،معنای عرف، رسم،عقیده رایج، رودر لغت به "Tradition"واژه 

نسل دیگر به معنای تحویل دادن و انتقال از نسلی به  "Traditio"و در اصل از ریشه التین .(۱۱49انگلیسی به فارسی،ص

ها، عادات، و رسومی شناختی، به معنای مجموعه اندیشهسنت در اصطالح جامعه (43۲)بیرو،آلن؛فرهنگ علوم اجتماعی، باقرساروخانی، صاست

راد، مینو؛ فرهنگ )آقابخشی، علی و افشاریشودعنوان میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل میاست که به یک ملت تعلق دارد و به

ای دانش ذهنی و رفتاری )یا فرهنگ در معنی ای مجموعهای درهرلحظه ازحیات خویش داردراین دیدگاه هر جامعه.(۲49علوم سیاسی،ص

توان دهد تا تداوم و هویت خویش را حفظ کند، بنابراین میهای متعدد از نسلی به نسل دیگر انتقال میعام کلمه( است که آن را از طریق روش

های گوناگون متفاوتند و ا به تعداد جوامع و فرهنگهانتقال هویت فرهنگی را معنای مترادف و نزدیکی به سنت دانست. در این دیدگاه سنت
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رفتار و کردار ای از شیوه معنایسنت به .(9۶) گروه مؤلفان، بررسی مسائل اجتماعی ایران،  صبر طول محورهای زمانی همواره تداوم دارند.

کند در این های مستقر و عمیق در ذهنیت مشترک جامعه رسوب میاست که دارای پیشینه بوده و در اثر تکرار و ممارست، به صورت عادت

است  ایشود. دوام، استمرار و قداست نیز عارضهبارد. فرسودگی قالب آن است و کهنگی از آن استشمام میمعنا از همه اندام سنت مرگ می

از دیدگاه دکتر عماد افروغ سنت از منظر رویکرد  .(۲0-۲۲، ص"سنّت، ایدئولوژی، علم")پارسانیا،  .شودکه به اصرار پیروان، بر آن تحمیل می

به  اجتماعی حاکی از وجود عنصر ثابتی است، یعنی آنچه استمرار تاریخی داشته و به رغم تغییر و تحوالت بسیار، نسل به نسل منتقل شده و

عنوان معرفت مشترک است که بخش اعظم این معرفت بینی یک قوم پیوسته است.در این دیدگاه فرهنگ بههای زیرین اعتقادی و جهانالیه

(مصطفی ملکیان نیز درمعنی سنت گفته است: سنت مجموعه .8۲-83کنونی ایران، صهای )افروغ ، چالشمشترک، اندیشه مشترک است. 

اند. البته الزم به ذکر است که سنت را اموری است که افراد یک جامعه، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، به طور مسلم و بدون چون و چرا پذیرفته

شود بسا چیزها که در سنت راه در قبال آن اتخاذ کرد و به دنبال نقد معلوم میتوان یکسره به آن گردن نهاد، بلکه باید موضعی نقادانه نمی

 اند ولی وجه معقول و مقبولی ندارند.یافته

سنت در لغت گرچه به معنای سیره و روش است اما از نظر مفهومی به مراسم،آیین ها و رفتار هایی اطالق میشود که ریشه در 

مرضا اکرمی به نقل از سید حسین نصر،مقاله سنت و هنر اسالمی(. سنت ها همان آداب و رسوم اند که اعتقادات و باورهای مردم دارد)غال

خود را از گذشته می گیرند،آداب و رفتاری که در گذر تاریخ همراه با تغییرات در باورهای توده مردم و خصلت های اجتماعی رنگ   ریشه های

  عوض می کنند و شکل می گیرند.

 

 گيالن
گیالن سرزمینی با تنوع قومی و گویشی است و با اینکه از نظر وسعت جغرافیایی از کوچکترین استانهای کشور است، گوناگونی و تنوع 

شود. قرنهای متمادی است که اقوام مختلف در شهر رشت و مناطق دیگر گیالن همزیستی فرهنگی در آن بیش از هر جای دیگر ایران دیده می

در عین حال، این اقوام ویژگیهای قومی و گویشی خود  ا هم دارند و این همزیستی فرهنگ مشترکی را پدید آورده است اماآمیزی بمسالمت 

و... مجموعه  هاها، زرتشتیهای مذهبی مثل ارامنه، یهودیها و کردها و همچنین اقلیتها، ترکها، تالشها، تاتها، گالشاند.گیلکرا حفظ کرده

اند و به کشاورزی اشتغال دارند و اولین اقوام ساکن در ای گیالن پراکنده  در سراسر مناطق جلگه "ها گیلک"دهند.را شکل میجامعه گیالن 

کنند ای زندگی و با دامداری امرار معاش میها هستند که در مناطق کوهستانی و کوهپایهای از گیلکهم که تیره  "گالشها"اند. گیالن بوده

ها و اعیاد باستانی همراه با گاه شمار دیلمی و موسیقی فولکلور است و بسیاری از آیینرهنگ این مردمان بسیار بکر و دست نخوردهاز اینرو ف

کنند که بازمانده نسل کادوسیان هستند و موسیقی فولکلور ها در غرب گیالن زندگی می هنوز که هنوز است در میان آنان رواج دارد.تالش

های تابعه آن نیز در مناطق جنوبی گیالن به ویژه در رودبار و آبادی "هاتات"ها و گویش مختص به خود دارند.ها، باورداشتیینبسیار غنی، آ

ای دارند که برخی از آنها از دوران کهن به جا مانده است.اقوام دیگری چون های ویژهکنند، این قوم نیز زبان و فرهنگ و آیینزندگی می

ها نیز در مناطق مختلف گیالن از جمله در شهرهای ها و زرتشتیها، یهودیهای مذهبی مانند ارمنیها و همچنین اقلیتا، کولیهکردها، ترک

ها، آداب و رسوم، رشت و انزلی ساکن هستند.گیالن از مناطقی است که با وجود گردآوری و انتشار کتابهای متعدد و متنوع در خصوص آیین

 .ومی محلی و.... توسط محققان همچنان فرهنگ این سامان بکرمانده استها ببازی و نمایش

 

 آئين هاي سنتی گيالن
های مختلف در دیگر مناطق ایران های سنتی گیالن از مراسم دیرینه دیرپا در فرهنگ بومی گیالن است که اشکال آن به شیوهآئین

 .دهندهم کم و بیش به حیات خود ادامه می  هنوز

 

 تعزیه خوانی آئين سنتی 
[، برپاى داشتن یادبود عزیزان از دست رفته، تسلیت، امر کردن به صبر، و پرسیدن از تعزیه، در لغت به معنى سوگوارى ]تعزیت 

اى اهل ذوق و کار آشنا در مناسبتهاى شود که در آن عدهاى از نمایش مذهبى منظوم گفته مىخویشان مرده است؛ ولى در اصطالح، به گونه

تر نشان دادن آن مراسم و یا به نیت آمرزیده شدن مردگان، آرزوى بى و به صورت غالب، در جریان سوگواریهاى ماه محرم براى باشکوهمذه

اهل مندى از شفاعت اولیاى خدا به روز رستخیز، بازیافت تندرستى، و یا براى نشان دادن ارادت و اخالص فزون از اندازه به اولیا ـ به ویژه بهره

گیرى از ابزارها و نواها و گاه نقوش زنده برخى از موضوعات مذهبى و ت پیامبر )ع(، با رعایت آداب و رسوم و تمهیدهایى خاص و نیز بهرهبی

ها خوانى در اصل نمایشى است برپایه قصهتعزیه یا شبیه.تاریخى مربوط به اهل بیت ـ به ویژه واقعه کربال را پیش چشم بینندگان بازآفرینند
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هجرى در کربال براى امام حسین )ع( و خاندانش.  ۶۱روایات مربوط به زندگى و مصائب خاندان پیامبر اسالم و بخصوص وقایع ماه محرم سال  و

ها و گذشتند و با سینه زدن، زنجیر زدن و کوبیدن سنج و نظایر آن و حمل نشانههایى وجود داشتند که از برابر تماشاچیان مىابتدا دسته

ها کردند. در مرحله بعد آوازها کمتر شد و نشانهسرایى در خواندن نوحه، ماجراى کربال را به مردم یادآورى مىآوازى و هما و نیز همهعلم

کرد.چندى بعد، تعدادى ازنقاالن، چند کردند و سنج و طبل و نوجه آنها را همراهى مىخوان ماجراى کربال را نقل مىبیشتر و یکى دو واقعه

کردند. بعد ها با هم گفت و شنید مىدادند. در مرحله بعد، شبیهسازى مصائب خود را شرح مى هاى نزدیک به واقعیت، شبیهیا لباس شبیه

هنر ملی تعزیه مخصوص ایرانیان است نمایش هر کشوری برای امیر حسین فرخ زادنیا(–نگاهی به تاریخ تعزیه خوانی  - بازیگران پدید آمدند)

آیین تعزیه ، سهم برجسته ای در پردازش ذهنیت مذهبی هنرمندان و تکوین و رشد . قداست و ارزش واالیی بر خوردار است آن کشور از

تعزیه از مهم ترین ، پرشور ترین و پر جاذبه ترین مراسم سنتی مذهبی و در عین حال کامل ترین گونه نمایش سنتی و . دینی آنان دارد

تعزیه خوانی در گیالن هم در ماه محرم و روزهای سوگواری اباعبداهلل الحسین . از هر دو سو دارای جایگاه است مردمی ایرانی است و در گیالن

در گیالن . ) ع ( برگزار می شود و هم در روستاها در دو ماه آخر تابستان و فصل پایان کار و فعالیت های زراعی هنگام رواج تعزیه خوانی است

اندن تعزیه ساخته شده باشد ، وجود ندارد و فضای باز جلوی مسجدها را تکیه می نامند و مجالس تعزیه در آنجا مکان خاصی که به منظور خو

عموما در جاهایی که چند تکیه وجود دارد ، گاهی یک تعزیه را چند قسمت می کردند و هر قسمت را در یک تکیه اجرا می . برگزار می شود

 ها از یک تکیه به تکیه دیگر می روند تا از این مراسم بهره ببرند. نمودند و مردم هم از پی تعزیه خوان

 

 آئين بشارت بهار
روند و با خواندن آواز نوید آمدن بهار را های مردم میاست که طبق آن هنرمندان به درخانه ˝نوروزخوانی˝یکی ازمراسم سنتی گیالن 

که خسته هستند، ولی با چهره ی گشاد و روحیه ی بسیار خوب. اینان بیشتر  نخستین روزهای اسفند ماه نوروزخوانها به در حالی .دهندمی

ی خاص خود را دارند که این لهجه شباهت بیشتر ی سرسبز گیالن و مناطق کوهستانی دیلم می روند و لهجهاز مناطق رودبار به ویژه) جلگه

شوییل، کلیشم، اشکور باال و پایین، سیار ستاق دارد که در کوچه خورگام(، دیلمان، امام کجید، «)شهر خورشید»ی مردمان مناطق به لهجه

ها شنیده می شود. نوروزخوانها سراسر خاک سرزمین گیل و دیلم را زیر پا می گذارند و نیز نیمی از بخش های مناطق کوهستانی و جنگلی 

یک خطه قرار گرفته اند درمی نوردند.آنها به ترجیع که می های عمارلو و تا مناطق کجور را که از لحاظ فرهنگی در استان مازندران را، بخش

در نوروزخوانی، که ترجیعش با باد بهاران آمده آغاز می شود، سطرهایی در ستایش یا  .رسند، آن را دو نفری تکرار می کنند می خوانند

  :ند در شعر قید می کنند و چنین می خوانندمی سرایند و گاه مقداری پول برنج، چای یا تخم مرغی را که می خواه« صاحبخانه »نکوهش 

دهید مژده که آمد  وصی جانشین یعنی علی را به یاسین و الف الم و به فیروز بخوانم من امام اولین را شه کشور امیرالمؤمنین را»

آنها  « . . . . شاه یگانه وبود نامش حسین  شفاعت می کند او بر سر پل اما سومین شاه جهان است عید نوروز امام دومین هم دسته ی گل

بدانید حضرت صاحب الزمان است  امام دوازدهم مهدیش نام است تمامی کل عالم را امام است» .این اشعار را تا امام دوازدهم تکرار می کنند

داماد گردان عروسش صاحب جوانان را  دهید مژده که آمد عید نوروز خدایا صاحبخانه را خوشحال گردان به یاسین و الف و الم و به فیروز

ایا  هوا سرد است و بگرفته صدایم که چند تا تخم مرغ باشد دوایم به یاسین و الف و الم و فیروز دهید مژده که آمد عید نوروز اوالد گردان

 « . . . . جوانب خیر ببینید از دعایم و همشیره ی فرخ لقایم بکش زحمت بیار عیدی برایم

ه خبردهندگان و پیام آوردن نوروز بودند، امروزه در بسیاری از مناطق روستایی و کوهستانی گیل و دیلم ها که در گذشتنوروزخوان

ها معموالً در شب حرکت می کنند و فانوس و چراغی همراه دارند. از فانوس برای دیدن راه و از چماق دهند. نوروزخوانکار خود را ادامه می

زدند بنابراین ی دیگر سر میای به خانهی دیگر و از خانهای به محلهها استفاده می کردند و از محلهالها و شغبرای زدن حیواناتی نظیر سگ

ها در جلوی هر خانه شعرهایی برای خوشامد صاحبخانه می خواندند. مثالً دعا می کردند پسرهای خانه داماد شوند و روزی سعادت نوروزخوان

کردند که صاحب خانه ها هم هدیه ای مانند تخم مرغ، برنج، شیرینی، پول و . . . به نوروزخوانها می و نیکبختی برای اهل خانه آرزو می 

گرفتند ودوچوب براساس این آیین،یک هفته مانده به شب عید،چند نفر شب هنگام فانوس به دست می« shomalnews.com.»دادند

 خواندند: گرفتند و این شعر را میرسیدنداجازه نوروزخوانی میای که میه درهرخانهرفتند.بکوبیدند وبه حیاط خانه مردم میبرداشته به هم می

اگر صاحب خانه مشکلی نداشت، مثالً "در اول عرض من باشد سالمی تو ای آقای من، خوش فکر عالی بده اِذنی بخوانیم چند کالمی"

ها نیز اشعاری را درمدح انه نداشت، به آنها اجازه می داد.نوروزی خوانکسی از اعضای خانواده او در آن سال فوت نکرده بود، یا بیمار در خ

ها از حیاط خانه به خانه آنگاه نوروزی خوان.دادای مثل پول، برنج یا تخم مرغ به آنها میخواندند،بعداز آن صاحب خانه هدیهائمۀ اطهار)ع(می

خانه، یک شاخه شمشاد به عنوان ها معموالً بعد ازاجرای مراسم به صاحبانشد. نوروزی خورفتند و این کار درتمام محل اجرا میبعدی می

 .کردندهای ایوان خانه نصب میستون خانه درخانه حضور نداشت، شاخه شمشاد را بریکی ازدادند واگرصاحببختی، هدیه مینماد سبزی و نیک
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 عروسه کوله
شخصی را که عروس کوله می گفتند لباسهای قشنگ محلی )که دارای  از شب چهارشنبه سوری به بعد، در رشت و حومه های شهر،

 زینتهای فراوانی بوده( می پوشاندندو با عده ای از کودکان همراهش به رقص و پایکوبی ودست فشانی می پرداختند، شادی کرده و می گفتند

آوردیم. عروسی که محبوب و مطلوب دلهاست.( عروس کوله از یعنی عروس قشنگ و خوب و زیبا «) عروس کوله باوردیم جان دله باوردیم :»

دیاره زن) دایره  -غول--پیربابو -کارهای نمایشی بسیار جالب و دوست داشتنی محلی برای همه است که نمایشگران آن عبارتند از:عروس

 زنگی(

 

  ي هفت سينآئين سفره
برای « سین»وهمچنین حرف« هفت»ی این که چرا عدد است.دربارهی هفت سین ی سفرههای نوروزی گیالن گستردهیکی از آیین

عددی است مقدس به همین دلیل از این عدد درسفره ی نوروز «هفت»ی نوروز انتخاب شده سخن بسیار گفته شده است.بطور کلی عددسفره

عتقاد دارند گذاشتن روییدنیها برسرسفره  های کشاورزی می گذارند واهفت نوع رویدنی و فراورده«هفت سین»ی استفاده می کنند.درسفره

ها با حرف سین آغازمی شود.مانند:سیب،سرکه ، سبزه، سیر، سکه، سمنو، سماق، برکت را زیاد می کند ودر واقع نوعی تبرک است.این فراورده

های ه می چینند.معموالً این سفره درخانهعالوه بر اینها، قرآن کریم، آینه، شمع، تخم مرغ رنگ کرده، شیرینی، نقل، ماهی قرمز را نیز دورسفر

هم می گذارند. در این مناطق هر « قیچی»ی هفت سین مردم گیل ودیلم، تا روز سیزده بدرگسترده است.اهالی ماسال و تالش بر سر سفره

اد کند و هنگام چیدن اعتقاد کس که به دیدن اقوام و آشنایان دیگر می روند، قدری از سر سبزه ی سفره ی نوروزی را می چیند تا برکت زی

ا دارند که آن نین برآورده می شود. در میان خانواده های عزادار، رسم است که سفره ی هفت سین نمی چینند؛ بلکه از مهمانان با چای و خرم

د برنای سوگواران میای بری ختم را به عنوان هدیهپذیرایی می کنند.معموالً در گیالن )بخصوص در منطقه ی تالش( حنا و لوازم سفره

  «روز پنج شنبه ۲8/۱۲/8۲مقاله روزنامه اعتماد مورخ »سوگواران را ازعزا دربیاورند. وبرسرسفره شمع روشن می کنند تا
 

 آئين تحویل سال
مزار در سرزمین گیل و دیلم هنگام تحویل سال مردم بیشتر در زیارتگاه ها و مکانهای مقدس و مساجد جمع می شوند و بعضی برسر 

نی عزیزان خود می مانند تا حضور آنها را در زمان تحویل سال احساس کنند و با خواندن قرآن به استقبال نوروز بروند معموالً کسانی که جوا

پوشند.اگرتحویل سال درشب چینند.مردم گیالن هنگام تحویل سال لباس نو میاز دست داده باشند بر سر مزار جوان سفره ی هفت سین می

مانند و زن خانه با پارچ آب و شاخه ی درخت شمشاد و قرآن به دست در ایوان خانه منتظر تحویل معموالً افراد خانواده در داخل خانه میبود

ای از درخت ی درهای خانه شاخهخواند بعد روی تمامی پاشنهسال می شود و بعد از اینکه سال تحویل شد، آیاتی از کالم ا. . . مجید می

ی سالمت و پاکیزگی  است. این رسم بیشتر درمناطق کوهستانی اشکورات رودسر، کجید مقداری آب می ریزد که این نشان دهندهشمشاد و

روشن است و « هفت سین»ی های منزل و شمع سفرهدرهنگام تحویل سال، تمامی چراغ  املش و نواحی لنگرود والهیجان بوده است.

دارند و از قبل شخصی را که می شناسند انتخاب می کنند و آن شخص پس از « سبک پا»خوشقدم و  دربسیاری از نقاط گیالن اعتقاد به

تحویل سال اولین فردی است که با گل و شکوفه و شاخه ای از شمشاد و آینه قرآن و آب به خانه ی تک تک روستاییان می رود و گل شکوفه 

ی هفت ریزد و قرآن و آینه و آب را برسرسفرهخانه نصب می کند و آبی نیزدرکناردرمیای از خانه می گذارد و شمشاد را بر در را بر طاقچه

نشینند و اگر تحویل سال نزدیک صبح شد، معموالً بچه ها با لباس نو می ی شب باشد، همه بیدار میسین می گذارد.اگرتحویل سال در نیمه

 «همان» ال باید از غم واندوه دور بود تا تمام سال غم و اندوه از آنها دور باشد.خوابند.مردم گیل و دیلم اعتقاد دارند که در موقع تحویل س

 

 آئين دید و بازدید در نوروز

دیدارهای نوروزی در سرزمین گیل و دیلم، از صبح اولین روز بهار آغاز می شود. در مناطق شرق گیالن در اولین روز معموالً کودکان 

ای )بمنظور جمع آوری هدایا( به روند. البته در حدود چهل و پنجاه سال پیش، هر کودکی کیسهمیبه طور دسته جمعی به دیدن بزرگان 

گفت و هدایایی نظیر تخم انداخت و با چوبدستی که در دست داشت با دوستان دیگر به خانه ی بزرگان می رفت و عید را تبریک میگردن می

ای که به این منظور، مادر یا خواهر او برایش دوخته بودند به گردن می انداخت. در کیسه گرفت ومرغ رنگ کرده، شیرینی، نقل، پول عیدی می

گرفت بازی با تخم شد، تخم مرغ دیگری را میکردند و هر کس برنده میهای رنگی با یکدیگر بازی میکودکان معموالً پس از گرفتن تخم مرغ

در برخی روستاهای جنوب گیالن و حتی مرکز این استان پا بر جاست.( هنگام نوروز،  مرغ از رونق خوبی برخوردار بود. ) این رسم همچنان

رفتند. معموالً سفره ی ناهار در تمام خانه ها آماده ی پذیرایی از مهمانان است که مردان در روز اول و زنان در روز دوم به دیدن بزرگان می
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ای بسیار به عنوان مهمان روند، عدهاند( و چون دسته جمعی به دیدن بزرگان میهمانرسند، )همان جا مای میاگر هنگام ساعت ظهر به خانه

شوند. معموالً در اولین روز عید بزرگان محل و اکثر مردان بطور دسته جمعی به تک تک خانه ای برای صرف ناهار جمع میی همسایهدر خانه

وقف داشتند در سرزمین گیل و دیلم اگر افراد با همدیگر کدورت و کینه ای به دقیقه ت 30الی  5ها سرکشی می کردند و در هر خانه حدود 

روند و دید و کنند. در ایام عید مردم به زیارت امامزاده ها هم میگذارند و با هم آشتی میدل داشته باشند معموالً کینه و کدورت را کنار می

ن ایجاد می کند، کدورت ها را از بین می برد و باعث می شود افرادی را که نیز طی بازدیدهای نوروز، نوعی صمیمیت و یکرنگی را در میان آنا

ه سال به دیدن هم نمی روند، حداقل سال نو )یک بار( هم دیگر را ببینند. تازه عروسها نیز در صبح نوروز برای دیدن پدر و مادر همسر آیند

های پاشند و تازه عروس عیدی خود را می گیرد و با هم سن و سالهنگام، گالب میخود می روند و عید را تبریک می گویند. اهل خانه در این 

 همان» خود راهی می شود.

 

 آئين شب نشينی 
شب نشینی یک سنت قدیمی درروستاهای گیالن مخصوصا در روستاهای کوهستانی تالش و ماسال و رودسر و املش و شفت می 

سال که کار کشاورزی  در شب نشینی مردان روستا مخصوصا در فصول سرد.شهرستان املش رواج داردباشد. مخصوصا در روستاهای کوهستانی 

و سرما وپایان برداشت محصوالت کشاورزی )چای و مرکبات و سبزی و سیفیجات(تقریبا به کمای زمستانی فرو می رود در   بعلت بارش برف

گرد هم آمده و درحالیکه به صرف چای و میوه مشغولند از گذشته و  یمانه ساعات اولیه شب در منزل بزرگان و ریش سفیدان روستا صم

 داستانهای قدیمی اتفاق افتاده مردان کوه و جنگل از زبان ریش سفیدان و افراد مسن روستا بهرمند میشوندکه لذت خاصی داشته و ناخودآگاه

ورود زندگی ماشینی به روستاها و همچنین رادیو و تلوزیون به   چهاگر.خستگی را از تن شب نشینان زدوده و لبها را بشاش و خندان میکند

منازل تاحدودی شب نشینی را کم رنگ نموده و مهمان نا خوانده این سنت قدیمی شده است ولی همچنان در بسیاری از روستاهای قدیمی 

ا رفتن پیران و ریش سفیدان روستاها روز به روز کم رنگ با توجه به اینکه این رسم قدیمی با از دنی.رونق داشته و جایگزینی پیدا نکرده است

 .تر می شود جا دارد که مسولین محترم جهت زنده نگه داشتن آن و همچنین ثبت این رسم بعنوان یک سنت قدیمی دست به کار شوند

 

 آئين کشتی گيله مردي 

ن کشتی گرد می آیند و اینها همه در پس زمینه سبز صدای ساز و نقاره، همه اهالی محل را خبر می کند و جمعیت بسیاری دور میدا

ها و کشتی دوستان پیشترها با فرستادن پیک در دورها و جار زدن در نزدیک با خبر می شدند و البته اینک، آبادی.زمین، نقش می شودگیالن

پهلوانان فضای وسیعی است که در کنار میدان مصاف .به تناسب امکانات و با شیوه های جدیدتر چون چاپ و پخش آگهی با خبر می شوند

های ها محل برگزاری انواع نمایشاین میدان.نیز نامیده می شود 'سیمبر'و  'سبزه میدان'اغلب روستاها و شهرهای کوچک گیالن وجود دارد و 

مسابقات .ها تشکیل می شوددانمیدانی دیگر چون ورزا جنگ و بندبازی نیز هست و در برخی نقاط ، بازارهای هفتگی نیز در کنار همین می

کشتی چند روز طول می کشد و اگر در محل، بازار هفتگی داشته باشند زمان مسابقه را طوری تنظیم می کنند که روز آخر آن با روز بازار 

، کشتی گیران روزهای نخست.همزمان باشد و شروع کشتی در هر روز با صدای ساز و نقاره همراه است که در واقع اعالم شروع کار است

ترین کشتی گیران اختصاص کار )تنگوله ها( به زورآزمایی می پردازند و پس از آن پهلوانان وارد میدان می شوند و آخرین روز به نبردقویتازه

رداشت برنج این مسابقه که از دیرباز بعد از ب.شرط پیروزی در این کشتی، به خاک زدن حریف یا با مشت به زیر چانه او می باشد.می یابد

فرد پیروز در کشتی گیله مردی، با به دست گرفتن .برگزار می شود؛ معموالً هنگام غروب آفتاب شروع شده و تا پاسی از شب ادامه می یابد

دی در مرکشتی گیله .کاله، گرد تماشاگران می چرخد و آنان نیز به پاس این پیروزی، پاداشی که غالباً وجه نقد است، در کاله او می ریزند

دیماه در قشم برگزار شد، به ثبت فهرست آثار ملی کشور  8تا  4روزهای اخیر در اجالس ملی ثبت آثار تاریخی، معنوی و طبیعی کشور که 

 .رسید

 

 آئين همسر گزینی 
ر های مختلفی را شامل می شود که ترتیب و کیفیت آن ممکن است در همه جا یکسان نیست، همچنین در همراسم عروسی قسمت

های ویژه همان محل وجود داشته باشد؛ اما به هر حال مراحلی از مجموعه مراسم عروسی در شمار مشترکات یک جا ممکن است آداب و رسم

ترین مرحله ازدواج است. در روستاها و حتی درشهرهای کوچک گیالن، که اغلب دارای حوزه فرهنگی است.انتخاب همسر، نخستین و اساسی

امداری هستند، و زن و مرد در جریان کار روزانه مشارکت دارند، دختران و پسران ، یکدیگر را خوب می شناسند و اغلب د -ساخت کشاورزی

ها و در بازارهای هفتگی انتخاب می کنند.پسر همسران خود را در جریان همین بر خوردها و در مراسم عمومی همچون نوروز و محرم و عروسی
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دلبستگی به دختر مورد نظرش را با مادر خود در میان می گذارد و از این طریق موضوع  "اساسی دارد و معموالدر انتخاب همسر همیشه نقش 

د بررسی را به اطالع پدر می رساند. پدر و مادر، نیز دختر را از نظر هماهنگی شأ ن و منزلت دو خانواده ، اختالفات خانوادگی و طایفه ای ، مور

به همین منوال است. و به هر حال پدر و مادر در انتخاب همسر برای فرزندانشان بیشتر نقش  "ران هم وضع تقریباقرار می دهند.در مورد دخت

در شهرهای بزرگتر که خانواده ها برای یگدیگر شناخته شده نبودند ، پیشنهاد  "مشاور و تأ یید کننده و نه تعیین کننده داشته و دارند. قبال

ها انجام می شد.از نکات جالب مربوط به ازدواج در غالب نقاط گیالن به ویژه در مناطق توسط واسطه "عموالو شناسایی دختران غریبه م

با یاری و همکاری در کار و زندگی آغاز می شود . تأ ملی در قسمتهای مختلف این مراسم  "روستایی یکی آن است که پیوند دو خانواده اصوال

ی داد وستدهائی در قالب هدایای مختلف بین دو خانواده صورت می گیرد، که البته بخش عمده آن نشان می دهد که اگر چه از جهت مال

جنبۀ کمک به عروس و داماد را دارد؛اما همکاریها ی مختلف بسیار چشمگیر است.پسران در شالیکاری، دروی شالی، کلش ریختن بام خانه 

داری ، نوغان داری و غیره که بر عهده مردان است به کمک پدر نامزد خود به اصطالح ها، درودی گندم وسایر کارهای کشاورزی و باغداری، دام

این کار را بعد از ازدواج نیز ادامه می دهند. در تالش و روستا های اطراف آن ، هنگام دروی شالی ، پسر  "می روند. دامادها معموال« یاوری» به

زنش می برد . در مناتطق گیلک نسین نیز برای پسران و دختران رسم یاوری دادن به  عده ای از دوستانش را جمع می کند و به یاوری پدر

نامیده می شود.دختری که نامزد دارد « گیشه یاوری» خانواۀ داماد،در بر خی کارها از جمله در شالیکاری و چای چینی معمول است که 

مادر برای این روز هدیه ای هم تهیه دیده  "مادر نامزدش می رود؛ معموالهنگام شالیکاری به اتفاق چندتن از دوستان و همساالنش به یاوری 

جوکول »است که به عروسش می دهد. یاوری رفتن عروس اغلب با دایره زدن و ترانه خوانی و آوازهای دسته جمعی دختران همراه است.

لی است که تازه دانه بسته است. سنبله هایش را غالف نیز از کارهائی است که یاوری دختران را می طلبد. جوکول خوشۀ نیمه رس شا« کشی

سایه می کشند،دسته می کنند و دانه اش را روی آتش برشته می کنند و به آن شکر و ادویه می زنند، تحفه ای است که قدیم برای اربابان 

و عروسان در روستاهای اطراف الهیجان و می بردندونوعروسان و دختران نامزد دار برای خانوادۀ شوهر شان تهیه می دیدند.جوکول کشی ن

نامیده می « جوکول قند زنی»شرق گیالن تفصیل بیشتری دارد. در روستاهای باالمحله و پایین محله پاشاکی سیاهکل ،جوکول کشی که 

باشد و برشته کردن و  شود، با یاوری زنان هر دو خانواده انجام می گیرد .به این ترتیب که کار چیدن خوشه ها با عروس و همراهانش می

برای « هیمه بار»خبر می دهند و به خانۀ عروس می روند.تهیه هیزم و به اصطالح  "درست کردن آن با زنان خانواده داماد است؛ برای کار قبال

بسیاری روستا  دوستان داماد و در "مجلس عروسی ، از جمله مواردی است که در تمام مناطق گیالن با همکاری جمعی انجام میشود.معموال

روس و ها،همه جوانان محل االغها و قاطر ها یشان را راه می اندازند و به اتفاق برای تهیۀ هیزم به جنگل می روند.بخشی از هیزم را به خانه ع

ند،برای هیمه بار بخشی را هم به خانۀ داماد می برند، در نقاط کوهستانی ، جوانان همۀ روستاها و آبادیها نزدیک که با یکدیگر ارتباط دار

های پر سر و صدائی که برای هیمه بار به گردن حیوانات می بندند ،ورود آنها را به آبادی با شور و شادی عروسی به یاوری می روند . زنگ

همسایه ها و با یاری دختران و زنان دو خانواده و خویشان و  "همراه می کند.کارهای زنانۀ مجلس عروسی مانند پاک کردن برنج نیز معموال

اهل محله و آبادی انجام می گیرد.از جمله شنیدنی ترین رسمهائی که با یاوری ارتباط پیدا می کند رسمی است که درگوری محلۀ لیشک از 

روستاهای نزدیک سیاهکل معمول است. در این روستا ممر معاش مردم کشاورزی و گاوداری است. در فصلی که درختان برگ دارند،کشاورزان 

روز صبح گاوهایشان را از خانه بیرون می کنند و برای خوراک آنها سر شاخه های در ختان را با داس می زنند و به زمین می ریزند . این  هر

می نامند و تا سالیانی پیش در این روستا رسم بود که اگر پسری دل به مهر دختری می بست ،سحر « ایجین زئن»کار را در اصطالح محل 

نوادۀ دختر گاوهایشان را بیرون می فرستادند ، باالی درختی می رفت و برای گاوها ایجین می زد. پدر دختر به سرکشی گاو گاه وقتی خا

آمده « پیش ایجین» هایش می رفت با دیدن او پی به موضوع می برد . به خانه می رفت و به زنش می گفت که فالن پسر برای دخترمان 

نه همان روز غذائی تهیه می دید و کسی را سراغ پسر می فرستاد و او را برای ناهار دعوت می کرد . دختر است و در صورت موافقت ،زن خا

 اگر گوشه چشمی به پسر داشت با بیرون رفتن از خانه موافقت خود را اعالم می کرد.پس از مرحلۀ انتخاب و تأ یید، خواستگاری به طور رسمی

در « ایلچی»می نامندو در برخی نقاط اصطال حات دیگری هم برای آن می برند ،مانند« زن خواهی» ن انجام می شود. خواستگاری را در گیال

بزرگتران و ریش سفیدان شرکت دارند. تعیین مقدار شیربها و مهریه ، قرار مجلس  "در دیلمان . در مجلس خواستگاری معموال« قاصد» تالش 

بوط به انجام مراسم، در همین مجلس مطرح و دربارل آن تصمیم گیری می شود. در بعضی عقد و تهیه صورت لوازم آن و سایر قرار های مر

نقاط خواستگاری در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول زنان برای نظر خواهی می روند و در صورت توافق خواستگاری رسمی انجام می 

 شود. 
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 "فرهنگ تالش"

 آئين شب چله

دارند و جشن می گیرند، میوه و آجیل شب چله گیالنی ها عبارت است از: لیمو،  شب چله را گرامی می در شهرها و روستاهای گیالن،

دانند، زیرا بر این باورند که هر کس شب چله  انار، هندوانه، فندق، پسته و تخمه. گیالنی ها خوردن هندوانه را در شب یلدا واجب می پرتقال،

نمی  رامان می ماند و معتقدند هر کس در شب چله، هندوانه بخورد در تابستان احساس تشنگید هندوانه میل کند در زمستان از سرما

نقل و ببیشته برنج که ترکیبی از برنج بو داده، هسته خربزه و هسته هندوانه،  آب کونوس، یکی از خوردنی های شب چله است. خربزه،.کند

 شب هر خانواده میوه هایی مانند انار، هندوانه، خربزه، سیب، انگور و به را فراهم این مرجو و همینطور خوج که گالبی محلی است  در دانه و

برخوردار است زیرا بعضی از آنان براین باورند که  می کنند و با خود به جشن شب چله می روند، در میان میوه ها، هندوانه از اهمیت بیشتری

آنان اثر  چله بزرگ و کوچک یعنی زمستانی که در پیش دارند، سرما و بیماری بربخورند در سرتاسر  اگر مقداری هندوانه را در شب چله

چله است که تا پاسی از شب همه دور هم می نشینند  نخواهد گذاشت. غیر از میوه گاهی آجیل شیرین و شربت نیز از خوراکی های شب

باید خورد،د ر دیلمان کدوپخته و نخودبرشته و حلوا و شیرینی خوراکی  نوع 40در گیالن گالش ها معتقدند که در شب چله، ..تناول می کنند

را  مراسم شب چله گیالنی گیالنیان در این شب اشعار ذیل.جوشر الهیجان، تره چیده و از آن خورشت درست می کنند درست می کنند ودر

 :زمزمه می کنند
 (          امشو، شب چله )امشب شب چله است 

 خانم، زیر پله است.(             خانم جیر پله( 

 ،هندوانه بزنیم(« محل اتصال به بوته»به کله چاقو بزنیم هندونه کله   )چاقو 

گیالنیان است. تفال به دیوان حافظ در شهرهای گیالن جای ویژه ای دارد، خانواده  گرفتن فال حافظ از جمله آداب شب چله در میان

افراد می دهند که آنان با انگشت میانی دست آن  ال می خوانند. ابتدا دیوان حافظ را به دست یک یکگردهم می آیند و با شور و ذوق ف ها

پس از آمادگی  افراد کهنسال و باسواد فال می گیرند. فال گیر با عقیده و حرمت فراوان به دیوان حافظ را بگشایند و نیت کنند. یکی دو نفر از

شاخه نوات قسم دئنم، می مراد هدی! یعنی: ای حافظ شیرازی، ترا  می گوید: ای حافظ شیرازی! ترا بهو نثار فاتحه به روان خواجه شیرازی 

قسم می دهم به شاخه نباتت  دهم مرادم را بدهی! ای خواجه حافظ شیرازی، تو محرم رازی! ما طالب یک فالیم، ترامی به شاخه نباتت سوگند

 دهند تا فال را بخواند. خواننده فال گاه بیت ها گیرد و دیوان را به فرد باسواد می بعد فال م که نیت فالنی را روشن کن و بگو که چیست؟ و

دوباره برای چند تن دیگر فال بگیرند. زیرا عقیده دارند  گیرند و سپس درنگ می کنند تارا تفسیر و تعبیر می کند. هر بار سه فال پیاپی می

ها تعریف برای بچه های شیرین روزگار گذشته راحافظ او را نفرین می کند. گاهی مادر بزرگ ها داستانبگیرند  که اگر سه فال پی درپی بیشتر

گذرانند افتخارآفرین ایرانیان سخن می گویند. همه با شادی و خرمی شب چله را می هایخوانند و از حماسهکنند. پدربزرگ ها شاهنامه میمی

گویی و ترانه خوانی برای نو عروسان، قصه« ای شب چله»بردن      .رسانندگاهی آن را به سپیده دم میکنند و نیایش شب را همراهی می و با

می گوید و  گیرند. یکی قصهآیند و پس از خوردن هندوانه میشود. در شب چله گرد هم میانجام می هایی است که در گیالناز جمله آیین

فرستند که شامل: پرتقال، شیرینی گری میآینده خود شب چله کنند. جوانان برای همسرانکوبی میپایها بازی و دهند. بچهدیگران گوش می

های جهان در لحظه ای نامعین در این شب می بندند،حالت آب چنانکه در برخی از نقاط گیالن بر این باورند که همه و یک قواره پارچه است

های باور را درباره شب شود همچنین ایندریابد هر مرادی داشته باشد و از خدا بخواهد حاصل میآن لحظه را  کنند و هر کسانجماد پیدا می

فال پوست .های آیین و اعتقادی شب چله استکه. حاکی از ریشه کنندهای قدر و شب نوروز نیز نقل میمقدسی همچون شب عاشورا، شب

قطعه  2 اندازند: اگرکنند و از جلو به پشت میگیرند و نیت مید و در یک دست میکننقسمت می برند و چهارهندوانه: پوست هندوانه را می

 –قطعه سفید بیفتد  3خوب است،اگر یک قطعه سبز و  – قطعه سبز و یک قطعه سفید بیفتد 3خیر است،اگر  –سبز و دو قطعه سفید بیفتد 

سرمای زمستان  ل اهالی تالش اگر هندوانه را که سردی است بخورند،سبز باشد خیلی خوب است. به قو قطعه 4باطل است و سرانجام اگر هر 

آورند که یک نوع تفعل است. هر کسی نیتی دارد دم درب خانه یا می را به جا« شم شمی»در ماسوله مراسمی به نام .گذاردبرآنان اثر نمی

شدن نیت خود قلمداد  ه باشد آن را به تعبیر برآوردههای خوب شنیددهد. چنانچه حرفهای رهگذران گوش میحرف ایستد و بهسرگذر می

آورند و در این لحظه اگر در این شب درختان سرشان را پایجین می های عزیز دانسته و معتقدندکنند و بالعکس. شب چله را جزو شبمی

 «4۷، هاها و گردهماییجشن آبادی،مرادی غیاث» شوداش برآورده میشود هر نیتی بکند خواسته شخصی از خواب بیدار
 

 آئين چهارشنبه سوري
باورهای متعددی درمورد آن نسل به نسل  ها وداستان  ای آخرین چهارشنبه سال است کهافسانه  یا ملکه چهارشنبه خاتون نام حوری

دانند بنابر باور می وهمواره آن را مقدس و شایسته احترام  میان مردم گیالن زمین روایت شده و سینه به سینه از دوران کهن تا امروز در

http://www.rassjournal.ir/
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خانه تکانی و  ای مرتب نباشد و یا برای عیدها سر میزند و اگر خانهسال ، چهارشنبه خاتون به خانه ردار غروب چهارشنبه آخهای خانهخانم

اندازد لذا خانه دارها احترامی برای این داده و به خانه تف می آب و جارو نشده باشد چهارشنبه خاتون اهل خانه را مورد خشم و غضب قرا

رود و هفت کنندغروب چهار شنبه، خانم خانه به باغ میاز او تقاضای ادای حاجت و نذر و نیاز هم می هستند و در قبال ای قایلملکه افسانه

سیرهای باغش درشت و سالم برویند و باغ  کند تا در سال زراعی پیش روگذارد و نیت میکند و برای چهارشنبه خاتون کنار میسیر می بوته

)واشه  پزدو با آن نوعی آش محلی می چیند و نیز از هفت نوع سبزی وحشی باغ می امان باشد  رو بوستانش از آفات و گزند باد و طوفان د

و هفت بوته سیر را به همراه چند نوع غذای دیگر )تا   آش به هر حال صاحب خانه این  گویندن را آش چهل سبزی میتاره( البته بعضی نام آ

بیاید و آن را ببرد و  ای از حیاط ، در دامنه خانه قرار میدهد تا چهار شنبه خاتون آخر شبگوشهریزد و در می هفت نوع غذا( در ظرف هایی

وارد حیاط خانه ها میشدند و شبانه   چنین شبی را  و فقیر نیازمند  گروهی روایت میکنند که گاها پیش آمده که افراد اهل خانه را دعا کند

دم عید آنها هم شاد باشند البته این باور  شد تابنابر این به این بهانه کمکی به اقشار ضعیف جامعه میکردند بردند و استفاده میغذا ها را می

 شب چهارشنبه سوری )چهارشنبه  غذاها سهم چهار شنبه خاتون است اعتقاد به وجود ملکه ی اند کهو بیشتر معتقد  خیلی رواج نداشته

و از او حاجت میخواستن اما این طلب حاجت    دانستندمی ه که او را دارای قدرت ماورای طبیعهبین اقوام گذشته رایج بود  خاتون( تا جایی

بستند انگاه می و دو سوزن را برداشته و در انتهای ان تکه ای پنبه یا پشم گوسفند  ای آب بر میداشتند اداب خاصی داشت بطوری که کاسه

رفت و انتهای سوزن که به پنبه وصل بود روی آب شناور فرو می نوک سوزن ها در آب  انداختند بطوری کهسوزن ها را داخل ظرف آب می

 :گرفتن حاجت خود ابیاتی را در وصف و ثنای چهار شنبه خاتون می خواندند آنگاه با در نظر  میماند

 امشب( )خاتون خاتونه                    خاتون خاتونه شنار 

 خاتونه امشب( )چهارشنبه                 چارشنبه خاتونه شنار 

 بکن( )به صدقه سر چهار بردارت         صدقه سرچهاربرابکه 

 روا کن( )حاحجت منو           چمه حاجتی روا بکه 

نشانه این بود که چهارشنبه خاتون حاجت فرد را   رسیدندآب بهم می در حین این آواز خوانی اگر دو سوزن از دوطرف ظرف 

با داس   داد یا کم محصول بودو درختی را که میوه نمی  رفتحیاط می  یداشت و سراغ درختان میوهنیز داسی بر میمرد خانه .دهدمی

نیز  های مختلف آتش بازی چهارشنبه آخر سال درگذشتهمراسم...کنم وات را قطع میاگر امسال هم بار ندهی با داس تنه کرد کهتهدید می

کردند و از ترها هفت جا آتش میشود ، قدیمخیلی انجام نمی کنند شاید حالوددارداما آنچه را بزرگان روایت مینیز وج  وامروزه  مرسوم بود

 خواندند:کردند و اشعاری میمی و نیت  پریدندسر آنها می

 بدبختی بره آسایش بیاد(           نگبت بوشو دولت با( 

 بیاد( )بدبختی بره آسایش           نگبت بوشو دولت با 

 زردی من بره برا آتش(    چمن زردی بوشو آتشی را ( 

 سرخی آتش بیاد برای من(    سرخی آتش چمن شن بوبو( 

آیین چهارشنبه سوری بنا بر یک باور قدیمی در غروب :گویددر باره این مراسم می« هوشنگ عباسی پژوهشگر و گیالن شناس»

کند و تندرستی و این باور اجرای این رسم و آیین از انسان پلیدی و بیماری را رفع می شود، براساسآخرین روز چهارشنبه سال برگزار می

ریزند و بر این باورند که این کاه سوخته، موجب ، خاکستر کاه سوخته را در پای گیاهان میپس از پایان مراسم.آوردسالمتی را به ارمغان می

ها از افراد رویگردان شده و چهارشنبه سوری با طبخ انواع غذاها باور دارند که بیماری افزودن بار و میوه درختان می شود، همچنین در شب

شود و خرید آیینه، اسپند، گیالنیان بر این اعتقادند که نیت و دعای آدمی در این شب مستجاب می .آوردسالمتی به افراد خانواده روی می

ترتیب های چهارشنبه سوری، فال گوش و گشایش بخت بود، بدیندیگر آیین شباز .شمع و ماهی سفره هفت سین در این روز شگون دارد

شدند و به های عابران نشسته یا پنهان میکه در این شب، زن و مرد برای تشخیص بخت و اقبال سال جدیدشان سرچهار راه و یا گذرگاه

« کردند.شد، احوال سال جدید خود را پیش بینی میآنها رد می های نخستین عابری که از کناردادند و از موضوع حرفسخنان عابران گوش می

http: /isna.ir/fa/news  آورنددر مناطق تالش زبان هم این شعر را به این شکل بر زبان می: 
 

ها و سختی ها یعنی:شب شب چهارشنبه سوری است الهی در این شب بدیکولی کولی چهارشنبه شو، نکبت بشو داولت بوآ  

در بعضی  :های تالش زبان در این مراسم آداب و رسوم خاص خود را نیز دارند از جملهگیالنی.به جایش شانس و اقبال و سالمتی بیایدبرود و 

کنند.و معتقدند با این کار سوزانند و برای آنها آرزوی سالمتی میمناطق مادران مقداری از موی سر کودکان را با آتش چهارشنبه سوری می

ویا در صبح روز چهارشنبه مادر خانواده زودتر از خواب بیدار می شود و با یک چوب تر و نازک که در اصطالح .ا تضمین خواهد شدسالمتی آنه

ها می زند و برای آنها آرزوی سالمتی و تندرستی می کنند! )حسن فیاض می گویند چند بار آهسته بر پشت بچه "تره راکه"تالشی به آن

http://www.rassjournal.ir/
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و اعتقادی داشته و اگرچه نوعی تفریح  های دینیاین آیین و سایر اداب چهارشنبه سوری ریشه وری در تالش(بخش شولمی چهارشنبه س

آفرین های خطرناک و حادثه، اگر چه امروزه آتش بازی نیایش با آفریدگار منان نهفته است  محسوب میشده اما در هرکدامشان توسل و نیت و

ها چهارشنبه آخر سال را به کام خود وخانواده تلخ تا بعضی شاید بیان رسوم اصیل این روز ، کمکی کند  اند امارا جایگزین این آداب کرده

 .های انحراف نکشانندزیبایی را به زشتی نکنند و آیینی با چنین
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 نتيجه گيري
گان و تبلور رهنگی گذشتههای سنتی در قوام و پیوستگی و همبستگی مردم یک سرزمین و انتقال میراث فبدیل حضور آئیننقش بی

ای که در زندگی مردم تاثیر گذاشته، شخصیت اجتماعی و تاریخی یک ملت قابل انکار نیست لکن به دلیل تحوالت فنی، اقتصادی و رسانه

رصد زیادی های سنتی کارکردهای خود را از دست داده و از گردونه زندگی مردم خارج شده و دای از فرهنگ مردم ازجمله آئینبخش عمده

های بومی محلی گیالن که برگرفته از خصایص اجتماعی، هاو برخی از ائینها و نمایشاز فرهنگ این اقوام ناشناخته مانده است.مانند بازی

ذارند و راز گهای آرمانی و میراث تاریخی را که به نمایش میای از حرکات و زیباییفرهنگی، اقلیمی، جغرافیایی و تاریخی این سرزمین وآمیزه

اند و جای ها و آداب و رسوم در گستره دوران متحول شدهها و آییناست و هماهنگ با باورداشتکشند بودهو رمزهای زندگی را به تصویر می

ومی همچنان به های بها و باورداشتای از آئیناند البته باید گفت پارهخود را به نوعی به زندگی شهری و آداب و قوانین مدرنیته جدید داده

شوند،چرا که از نظر ماهیت و محتوای بسیارغنی و دهند و در بسیاری از اعیاد و مراسم ملی یا مذهبی اجرا میحیات خود ادامه می

ل با های تعامل و تقابها و روشاند، بلکه شیوهنه تنها برای سرگرمی دراوقات فراغت به وجود آمدهها پربارهستنداین آئین ها و باورداشت

آورد دهند و نوعی همبستگی اجتماعی و پیوندهای گروهی را به ارمغان میهای دوران و طبیعت ناسازگار را به فرزندان آموزش می سختی

های نمایشی و رزمی در اعیاد و هاو آئینی هستند که به دلیل جذابیتها و نمایشاز جمله بازی "کشتی گیله مردی "،"الفندبازی  "مثال:

شوند. همچنین نمایش آیینی مذهبی تغزیه به دلیل بار و محتوای عقیدتی مذهبی در مراسم مختلف از ا به شکل گذشته اجرا میهجشن

شوند و هنوز هم در میان اقشار سنتی جامعه پایگاه مورد پسندی های محرم و صفر و در برخی از روزهای سال اجرا میهای ماهجمله آیین

های دهند و در روستاها و آبادیا درباره کشت برنج، پرورش دام و صید و صیادی هنوز هم به حیات خود ادامه میهدارند. مراسم و آیین

اند. بسیاری ها به دالیل مختلف به حاشیه رانده  و از یادها زدوده شدهای از این ائینشوند.از سوی دیگر باید گفت پارهسرزمین گیالن دیده می

های مربوط ها درگیالن با اقتصاد و معیشت و تولید ارتباط تنگاتنگ دارند که با از میان رفتن شرایط کار و تولید، آیینتها و باورداشاز آیین

است. در انتها می توان گفت حفظ ،ترویج  ها باقی نماندهای تاریخی چیزی دیگر از آنها در ذهنبه آن نیز به فراموشی سپرده شده و جز خاطره 

های سنتی تا جایی که با باورها و اعتقادات جامعه ،هنجارهای اجتماعی وقانونی ،تعلیمات اخالقی و دستورات دینی گونه آیینی این واشاعه

اندو داری اند که به نوعی با باورهای اعتقادی مردم گره خوردهمنافاتی نداشته باشند چرا که برخی سنت های آیینی رفتارهای کهن و ریشه

آیند که اینها جزو فرهنگ واعتقادات و عاملی برای  جلوگیری از تحریف و انحراف است  آنها مادین و مقدس به شمارمیبعنوان یک حرکت ن

 را بعنوان یک  میراث فرهنگی ارزشمند باید پاسداشت.
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 مراجعمنابع و 

 gilane-ma1.blogfa.com     ها و مراسم ایران و جهانها و جشنآیین [۱]

 ؛فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی،تهران،امیرکبیر،چاپ دوازدهم۱3۶۷ومنوچهر؛پور،عباس آریان [۲]

 ؛ مینو؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار،چاپ اوّل۱383راد، آقابخشی، علی و افشاری [3]

 ها ومفهوم فرهنگ؛ نشرآگاهآشوری؛ داریوش ؛تعریف [4]

 آنتونی گیدنز؛ جهان رها شده [5]

 ران، تهران، حوزه هنری، چاپ اوّل های کنونی ای؛چالش۱380افروغ، عماد؛  [۶]

 گرایی فلسفی، تهران، سوره مهر،چاپ اوّلفکری و اصل؛روشن ۱38۷افروغ، عماد؛  [۷]

 اکرمی ؛غالمرضا سنت و هنر اسالمی؛ مقاله؛ ؛ به نقل از سید حسین نصر  [8]

 ؛فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، تهران، کیهان،چاپ دوم ۱3۷0بیرو، آلن؛  [9]

 ، قم، بوستان کتاب، چاپ دوّم"سنّت، ایدئولوژی، علم"۱38۶مید؛ پارسانیا، ح [۱0]

 پرویز ورجاوند؛ پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی [۱۱]

 ، واژۀ فرهنگ8حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف، ج  [۱۲]

 ؛روز پنج شنبه ۲8/۱۲/8۲روزنامه اعتماد ؛ مقاله ؛مورخ  [۱3]

 ، واژۀ فرهنگ4سعیدیان، عبدالحسین، دائرۀ المعارف نو، ج  [۱4]

 ایران، اول   -؛اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم ۱39۲شب خیز، محمد رضا،  [۱5]

، وزارت فرهنگ وارشاد ۱؛مناسبات دین وفرهنگ درجامعه ایران)مجموعه مقاالت(، ج ۱384صاحبی، محمد جواد، [۱۶]

 اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات 

 ؛آئینهای سنتی در گیالن؛ رشت؛ بلور؛چاپ اول۲0۱3؛ هوشنگ؛عباسی  [۱۷]

 شناسی، تهران، نی، ، چاپ سوم ؛آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه ۱388عضدانلو، حمید؛  [۱8]

 ؛قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم، تهران، نی، چاپ هشتم  ۱388فیرحی، داوود؛  [۱9]

 دن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و هنری لوکاس، تاریخ تم 59، ص ۷۲کیهان فرهنگی، مرداد  [۲0]

 ؛بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوّم  ۱383گروه مؤلفان،  [۲۱]

 های ملی ایران باستان ؛تهران؛ نوید شیرازها و گردهمایی؛رهنمای زمان جشن۱3۷8مرادی غیاث آبادی، رضا؛ [۲۲]

 ،۲فرهنگ ؛ج  ؛فرهنگ معین، واژۀ ۱3۶۲معین، محمد،  [۲3]

  4؛فرهنگ معین؛ تهران ؛ امیرکبیر؛تهران؛ج۱3۶۲معین؛ محمد؛  [۲4]

 های سنت و مدرنیته در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، چاپ اوّل ،چالش۱389محمدی، محمدعلی؛  [۲5]

  ( 4۶و فروردین  45اسفند )  54و  53ش ،5؛دوره نشریه هنرومردم [۲۶]

 کالن سازمان تبلیغات وسازمان اوقاف وامورخیریه براساس بند سوم سند راهبرد های وافی؛مرتضی؛اشاره سیاست [۲۷]
[28] http: www.shomalnews.com 
[29] http: tahiyat.ir 
[30] http: hekmatemoghani.mihanblog.com 
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