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 اصفهان بومی و قومی فرهنگ

  
 اصفهان استان قومی و بومی فرهنگ تاریخچه، درباره چیز همه

 
 اصفهان استان درباره مختصر تحقیق

شهری باستانی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان  اِصفَهان

اصفهان، سومین شهر پهناور ایران پس از تهران، مشهد و سومین شهر پرجمعیت ایران  .اصفهان است

میالدی به ویژه در قرن  ۱۷۲۲تا  ۱۰۵۰های پس از تهران و مشهد است. این شهر در میان سال

شانزدهم میالدی در میان حکومت صفویان هنگامی که برای دومین بار )پس از دوران سلجوقیان( 

د، رونق فراوانی گرفت. حتی امروزه نیز شهر مقدار زیادی از شکوه گذشته خود را پایتخت ایران ش

ها به عنوان میراث است. بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آنحفظ کرده



به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم  ۲۰۰۶اند. اصفهان در سال تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده

طور به عنوان پایتخت به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و همین ۱۳۸۸ و در سال
صنعتی ایران بعد از تهران انتخاب شده است. این شهر به داشتن معماری زیبای اسالمی و بسیاری از 

های منحصربفرد معروف ها، مسجدها و منارههای زیبا، کاخهای سرپوشیده، تونلبلوارهای زیبا، پل

جهان لقب بگیرد. این شهر در آذر  است که در فرهنگ ایرانی اصفهان، نصفست. این امر باعث شدها

( به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران، به شبکه شهرهای خالق ۲۰۱۵)دسامبر  ۱۳۹۴
جهان زیر نظر یونسکو پیوست. براساس استانداردهای یونسکو شهر خالق، شهری است که از نوآوری 

کند. میدان نقش جهان یکی از های شهروندان در توسعه پایدار شهری استفاده میتوانمندی و

ای از معماری اسالمی است که توسط یونسکو به عنوان های دنیاست و نمونه برجستهبزرگترین میدان

 .استمیراث جهانی ثبت شده

 ها مراسم و فرهنگ

 شب اسفند در اصفهان

کنند و براى گرفتن جشن شب اول اسفند قرار روز محاسبه مىرا سىدر کاشان و اطراف آن ماه 

گذارند که در یک روز و یک شب همه ماه تا چهل روز پیش از اسفند قرار مىگذارند. از یکجشن مى

 دارندمى منسوب هاکاشى به را محاسبه نوع این. بگیرند اسفند شب آبادى اهل ٔ  

 افروزى و جل جالنى در اصفهانآتش

ماه کودکان در هاى هفدهم، هیجدهم و نوزدهم دىهاى آن رسم است که در شبنطنز و آبادى در

هاى آبادى بوته و خار و هیزم ها و بلندىشوند و هر دسته در یکى از تپههاى مختلف جمع مىدسته

. آنها هاى آتش سراسر آبادى را روش کندکه شعلهطورىزنند بهاند آتش مىرا که از پیش جمع کرده
شود و آفات از بین سال میوه و سردرختى بیشتر مى ها برسد آنمعتقدند روشنائى اگر به درخت

هاى کوچک و رود. برخى به نیت آنکه درختان میوه بیشترى بدهند به قبرستان رفته و سنگمى

ش شدن افروزى بعد از خاموآویزند. در مراسم آتشهاى درختان مىکنند و به شاخهبزرگ جمع مى

 به گروهى حالتبه و دهندمى بزرگى ٔ  گردند و به یک نفر توبره ها و تاریکى دوباره به ده برمىآتش

 . شود پیروز یکى تا شوندمى درگیر هم با و کنندمى برخورد هم با هادسته گاهى رفته، هاخانه در

 اصفهان در کوچک ٔ   چله و بزرگ ٔ  چله 

بندى مخصوص دارند: ده روز اول زمستان و چهل ن تقسیمکاشان براى زمستا (Marag) در مرق

 و امن‘ بعد روز ده به و دانندمى ’کوچک ٔ   چله‘ را بعدى روز بیست و ’بزرگ ٔ  چله ‘را روز بعد از آن

 . است ’عجوزه سرما‘ روز سه و ’پیرزن سرما‘ رو هفت ماندهباقى روز ده از. گویندمى ’بهمن

شود و تا بیستم بهمن ادامه دارد. این ماه شروع مىه از دهم دىدر جوشقان استرک کاشان هم چل

اند که هر قسمت ده روز است و هر ده روز نامى دارد: ده روز اول را چهل روز را به چهار قسمت کرده



 و برزگر ٔ   چله را سوم روز ده و کوچک ٔ   چله را دوم روز ده. نامندمى قوس ٔ   چله یا بزرگ ٔ  چله 

 روندمى مالک ٔ   خانهبه برزگران محل رسمبه بنا مدت این در.  نامندمى جوال ٔ  چله  را چهارم روز ده

 آش این از هابرف روئیدن از بعد تا پزدمى هوا آش ارباب زن روز آن در. کنندمى پائین را هابام برف و

 . کنند میل

 اسنبدى کاشان

ند و یک سال را سیصد و شصت روز و کنهاى سال ار سى روز حساب مىمردم کاشان و اطراف آن ماه

نامند. به این ترتیب، بیست و پنجمین را پنجه مىدارند و آنروز باقیمانده را جدا نگه مىحساب پنج

نامند و عقیده را شب اسبند رعینى یا زراعتى مىبهمن ماه تقویم رسمى شب اول اسفند است که آن
گویند و مى’ باد اسبند‘وزد که به آن فند باد معتدل مىدارند هر سال ده پانزده روز قبل از رسیدن اس

 . دانندرا پیک بهار مىآن

فروشى بسیار زیبا صورت هاى سبزىکنند. آرایش دکانها را چراغانى مىدر این شب دکاندارها دکان

کنند و خوردن این آجیل در این شب فروشان براى اسبندى آجیل آچار درست مىگیرد. آجیلمى

 . استرسم 

پزند یا پزند و پلو ماهى دودى یا چلو با کوکو مىاهالى کاشان در این شب براى شام پلو مى
گذارند . معتقدند در این شب خورند. پنیر و ماست نیز بر سر سفره براى شگون مىپلو مىکشمش

 . را در خانه نگاه داشتمرغ خوردو باید آننباید تخم

 مراسم ازدواج در اصفهان

شود. اگر والدین دختر موافقت خود را اعالم نمایند . داماد در شبى ج با خواستگارى آغاز مىازدوا
 سبزی، آئینه، قرآن، جلد یک شیرینی، از خوانچه این. فرستدمى عروس ٔ  یمن خوانچه به خانه خوش

این  .است رنگهفت ابریشم و اسفند شانه، مرغ،تخم کندر، نمک، دارچین، میخک، هل، حنا، شربت،

 . شودشکل از مراسم بیشتر از جندق مشاهده مى

خواند و بقیه صلوات اى در مدح ائمه اطهار مىهنگام بردن خوانچه کسى پیشاپیش گروه قصیده

شوند. بعد از این مرحله مراسم عقد با حضور بستگان دو طرف فرستند. و وارد خانه عروس مىمى
ن خیاطى ابریشم هفت رنگ را به سر عروس و داماد شود. در این مراسم زنى با سوزبرگزار مى

 . دوزد تا پیوند آنها ابدى شودهم مىکشد یعنى آنها را بهمى

صبح روز بعد دو مرد و دو زن از بستگان عروس و داماد مردم را براى صرف چاى و شیرینى دعوت 

دست عروس و اى بهشانس حلقهگویند. در این مجلس یک زن خوشکنند. به این رسم طلبون مىمى

شود که مردها در خانه داماد و کند. سه روز بعد مجلس سیمان عروس برگزار مىکفشى به پاى او مى

 . شوندها درخانه عروس جمع مىزن



تواند طول مراسم زفاف و بردن عروس سه چهار روز بعد از عقد یا چند ماه و حتى دو سال هم مى

شود. خت برون و یک روز پیش مراسم آرایش عروس برگزار مىبکشد. یک هفته پیش از آن مراسم ر
طور جداگانه براى داماد شود. همین مراسم بهبرند و حنابندان انجام مىسپس عروس را به حمام مى

 و نشیندمى عروس کنار ساعت دو یکى داماد و روندمى عروس ٔ  شود. سپس همه به خانه برگزار مى

 را مقدمات تا رودمى ٔ  خانه اندازند. سپس داماد بهند و سر و صدا را مىآیمى عروس دیدن براى هازن

 مراسم این. بیاورند را عروس تا رفته عروس خانه به مدعوین از اىعده و داماد شب اواخر کنند فراهم

 بزرگى آئینه زنى و کنندمى رد قرآن زیر از را عروس. شودمى برگزار خوانىغزل و دمبک دایره با
کند. و مردها با قصیده و گیرد. عروس از پدر و مادر خود خداحافظى مىروى صورت عروس مىروبه

افتند. مقابل راه مىسمت خانه داماد بهها با گفتن هولولو و شاباش از ؟؟؟ بهخوانى از جلو و زنغزل

سیب به سمت  ایستد تا داماد پاانداز را تقدیم کند. سپس داماد چند انار یاخانه داماد عروس مى

برد. دائى یا عموى گیرد و به حجله مىکند. جلو در خانه داماد عروس را در آغوش مىعروس پرت مى
زند تا هم مىکند و سر عروس و داماد را بهشود و سوره الرحمن تالوت مىعروس وارد حجله مى

گن پاى یکدیگر را بشویند. شوند. داماد و عروس باید با آفتابه لخجالت آنها بریزد. جمعیت متفرق مى

 . ریزدداماد این آب را به چهارگوشه خانه مى

 . برندنام در حجلگى مىاى بهفرستند و اقوام هدیهروز بعد والدین عروس ناهار مى

 مراسم نوروز در اصفهان

 سورىچهارشنبه

انداخت. کوزه آبى با را در کوچه مىزد و آناى را آتش مىشنبه آخر سال بانوى خانه بوتهغروب سه
کوزه سورى فالگوشى و فالریخت تا بال دور شود. شب چهارشنبهچند دانه اسفند هم روى آتش مى

 . شدانجام مى

 سال تحویل

 . شدها استفاده مىع خوراکىکردند و انواپختند. سفره پهن مىشب عید نوروز را پلو مى

 سنت های پایدار محرم در استان اصفهان

در اصفهان از شب اول ماه محرم مراسم عزاداری برای امام حسین علیه السالم شروع می شود. قبل از 

 . شروع ماه مردم اصفهان شروع به سیاهپوش کردن تکایا و حسینیه ها می کنند

خصوص به خود را دارد که غالباً نام محله را روی دسته می در اصفهان هر محله دسته عزاداری م

گذارند . دسته های چهارسو، لومبان، در کوش و طوقچی هر کدام نام محله های قدیمی و معروفی در 

اصفهان است. در شب های محرم دسته های عزاداری به محله های یکدیگر می روند و به طور 

 . محله دیگر، مراسم را با هم برپا می کنند مشترک با سینه زن های میهمان شان از

 . در این ایام عزاداران به یاد امام حسین علیه السالم بر سر و روی خود گل می مالند



در دسته ها در صف اول بزرگان محل، پشت سر آنها زنجیرزن ها و در پایان صف سینه ز ن ها 

 . حرکت می کنند

در میدان امام جمع می شوند و به صورت متحد عزاداری  در روز عاشورا، تمام دسته های سینه زنی

 . می کنند

در اصفهان خانه ای به نام خانه زرگرباشی است . خانم های اصفهانی روز تاسوعا در این خانه جمع 

 . می شوند و نذورات پارسال خود را ادا می کنند

 . ه خوانی استیکی از مراسم مهم محرم که از شب های اولیه ماه آغاز می شود، تعزی

به این صورت که یک نفر از گروه تعزیه خوانی با صدای طبل، شروع شدن تعزیه را به اطالع مردم می 

رساند. بعد از این که مردم جمع شدند در صحنی که به این منظور تهیه شده است تعزیه خوان ها 

 . مرثیه های خود را اجرا می کنند

 . ورد نیاز تعزیه خوانی از نذورات مردم تهیه می شوددر اصفهان غالباً لوازم و تجهیزات م

مردم لنجان ظهر روز عاشورا و تاسوعا بهترین غذای خود را تهیه می کنند و آن را در سینی می 

گذارند، سینی ها را روی سرهایشان می گیرند و به پشت در حسینیه ای می روند که سینه زن ها و 

 . مراسم هستندزنجیرزن ها در آنجا مشغول برگزاری 

ظهر در حسینیه باز می شود و مردم در صف های طوالنی، با سینی هایی بر سر که پر از  ۱۲ساعت 

 . نذوراتشان است وارد حسینیه می شوند

در اصفهان اکثراً تا روز دهم غذاهای نذری مردم قیمه است به جز خمینی شهر که در آنجا نذر اصلی 

 . در عاشورا آبگوشت است

ربعین مردم به مساجد می روند. چراغ ها را خاموش می کنند و سوگواری می کنند. از در شب ا

 . غذاهای این شب شله زرد و آش شله قلمکار است

همچنین همه ساله آیین های عزاداری ماه محرم در مناطق مختلف کاشان و اطراف آن نیز با شور و 

زار می شود و عاشقان آن حضرت ارادت و عشق خاص مردم به اباعبداهلل الحسین علیه السالم برگ

 . تجدید میثاق خود را هر سال در قالب عزاداری مستحکم تر می کنند

این آیین ها به فراخور فرهنگ و شیوه های مرسوم در کاشان با اندکی تفاوت از دیرباز همواره در 

 . قالب هیأت های مذهبی و راه اندازی دستجات و تکایا برگزار شده است

گاهی به تاریخ عزاداری سنتی در کاشان و شهرهای همجوار آن، همچون نطنز، آران و بیدگل و با ن

اردستان به برخی آیین های سنتی ازجمله نخل گردانی و حمل خیمه گاه حسینی و شهدای کربال بر 

ی می خوریم که در زمان آل بویه مرسوم بوده و در زمان قاجار نیز با برپا کردن تکیه ها آیین ها

 . تعزیه رونق بیشتری گرفته است

ازجمله آیین های سنتی محرم در کاشان که به تناسب ایام این ماه حزن و اندوه درگذشته و حال 

 . برپامی شود، می توان به آیین چاووش خوانی یا چاووش عزا اشاره کرد



بیرقی در دست  دراین آیین که قبل از آمدن محرم برپامی شود، فردی در جلوی کاروان در حالی که

 . دارد، آمدن محرم را با ذکر اشعاری حزین به مردم خبر می دهد

 سقاخوانی در ایام محرم در اصفهان ●

بسیاری از ارادتمندان به امام حسین علیه السالم در حالی که با یک دست مشک آب و با دست دیگر 

 . ب می کنندکاسه ای در دست دارند به یاد تشنه لبان کربال، عزاداران را سیرا

 . برخی از سقایان در گذشته اشعاری نیز در دستگاه ها و آوازهای دشتی و بیات و غیره می خواندند

نظیر این گروه از جمله گروه ضیغم و نوش آباد هنوز در کاشان و نوش آباد آران و بیدگل فعالیت 

 . دارند و یکی از قدیمی ترین گروه های سنتی آیین های عزاداری این مناطق هستند

آیین فرات خوانی که هنوز در کاشان و بویژه مناطق خشک کویری مرسوم است، خواننده اشعاری را 

رات می خواند، به طوری که واقعه غم انگیز کربال را در ذهن تجسم می کند این آیین نوعی بر آب ف

 . آیین سوگ و مویه است که بیشتر در آواز دشتی اجرا می شود

پیش خوانی نیز یکی از آیین های مناطق روستاهای کوهستانی کاشان و برخی مناطق است که شکل 

حتوای شعری آن تفاوت دارد. در برخی از اشعار این آیین، خواندن آن شبیه سقاخوانی است، ولی م

 . شخص پیش خوان به طبیعت از سوگ حسین علیه السالم گالیه می کند

روستاهای کوهستانی وش، ابیانه و هنجن و تعداد دیگری از روستاهای کوهستانی کاشان و نطنز این 

 . ات خوانی رایج استنوع اشعار را می خوانند و برعکس در مناطق کویری بیشتر فر

آیین زنگ حیدری یکی از آیین های کهن منطقه است که نوعی آرایه ادبی به حساب می آید و 

بیشتر در گذشته در نوش آباد آران و بیدگل مرسوم بوده، ولی حدود نیم قرن است که دیگر اجرا 

 . نمی شود

خوان ها پای زنگ می نشستند و به در این آیین زنگ کهنی را به پایه منبر مسجد می بسته اند و سقا

 . اشعار خواننده زنگ حیدری گوش فرا می دادند

آیین تعزیه خوانی یکی دیگر از آیین های مرسوم کاشان، نطنز، اردستان و آران و بیدگل بویژه نوش 

آباد است که در سال های اخیر با سبکی جدید به لحاظ محتوایی و فضاسازی با نام علقمه در تعزیت 

ت عباس علیه السالم و ردیف های آوازهای ماهور، دشتی، ابوعطا، چهارگاه و شور بغداد اجرا می حضر

 . شود

آیین سنج زنی یا سنگ زنی نمایش سنگ زدن گروهی در مخالفت با سپاه ملعون شمر به قصد 
شکل تازاندن اسبان خود بر پیکر بی جان یاران حسین علیه السالم است . دراین مراسم، گروهی به 

نمادین با چوب هایی که به آنها سنگ یا سنج گفته می شود و در کف گرفته و به حرکت در می 

آوردند و اشعار خاصی با گویش محلی می خواندند. این آیین در روشا و مناطقی از آران و بیدگل 

 . هنوز هم به شیوه ای دیگر رایج است



ر از جمله ابیانه نطنز نیز که به آن جاق جاقه آیین سنگ زنی و یا سنج زنی در دیگر مناطق این دیا

 . زنی یا جقجقه زنی گفته می شود با شکلی متفاوت از سایر نقاط این منطقه اجرا می شود

آیین وداع خوانی یکی از سوزناک ترین قسمت های یک تعزیه است که به صورت گروه خوانی در 
لسالم و برادر بزرگوارش حضرت ابوالفضل برخی نقاط کاشان و اطراف آن در عزاداری حسین علیه ا

 . علیه السالم اجرا می شود

آیین بحر طویل خوانی نوعی از صنعت شهری است که به صورت عموم در محرم و به صورت خاص 

 . در تعزیه از سوی برخی گروه ها در این منطقه اجرا می شود

عد از جنایت سپاهیان یزید بن آیین خیل عرب، نمادی از حرکت طایفه بنی اسد است، حرکتی که ب

معاویه و زمانی که سپاهیان دشمن از صحرای کربال رفتند، پیکرهای شهدا بر زمین مانده بود و کسی 
جرأت به خاک سپاری آنها را نداشت. زنان طایفه بنی اسد که در نزدیکی زمین کربال زندگی می 

تند تا پیکرهای شهدا را به خاک کردند با بیل، چوب و هر وسیله دیگر به طرف دشت کربال رف

 . سپارند

این آیین به صورت نمادین در نوش آباد آران و بیدگل اجرا می شود و در آن گروهی عزادار در حالی 

که لباس سفید عربی بر تن دارند، با ضربات ریتم دار نی های چوبی، اشعاری موزون می خوانند و با 
ر غم جانگداز شهادت امام حسین علیه السالم و اصحاب اجرای ریتم و آهنگ سوگ و مویه خود را د

 . باوفایش به نمایش می گذارند

در کاشان و برخی از شهرستان های همجوار آن از جمله زواره اردستان عالوه بر استفاده از عالئم و 

با ادوات عزاداری همچون نخل، علم و کتل هرساله کاروان های شترسوار از عزاداران سیاهپوش همراه 

 . خیمه گاه حسینی به راه می افتند و در سوگ آن حضرت به عزاداری می پردازند
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