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 ربرخی آداب و رسوم سنتی نیشابو

تمدن  یکی از مراکز عمده و تاثیرگذار فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی در طول تاریخ نیشابور،
های ایرانی و پاسداشت آیین زمین است. این دیار، همواره به عنوان کانون ترویج، شکوفایی وایران

ری از فرهنگ عامه )فولکلور( نیز پایگاه و پاسگاه بسیا یاسالمی، نقش خود را ایفا نموده، و در حوزه

 هایآید. این نوشتار، به بازشناسی و توصیف برخی از آیینمذهبی به شمار می آداب و رسوم ملی و

های محرم سوگواری ماه سنتی نیشابوریان از جمله؛ سیزده بدر، مراسم ازدواج، گرامیداشت شب یلدا،
سوران،  روزهای عرفه، جشن ختنه سپاری و عزداری درگذشتگان،و صفر، تمنای باران، خاک

 .جشن سده، پرداخته است چهارشنبه سوری، نگهداری و نامگذاری نوزاد و
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 بدر سیزده –

های سرسبز و نقاط دشت ها ودر این روز هر کس به اتفاق خانواده ی خود با فامیل به دامنه ی کوه

 شادی و شوندمی جمع هم دور زنان و گیرندمی کشتی هم با روز این در جوانان رود.زیبا و ییالقی می
 .کنندمی

 ازدواج مراسم –

بین مراسم شهر و روستا تفاوت بسیار است که در این مجال به اختصار به آداب و رسوم نقاط 

 گردد.روستایی اشاره می

کنند و به پسرشان معرفی ی: پدر و مادر برای پسر خود دختری را انتخاب میگزین همسر *

شوند. امروزه انتخاب پسر و نمایند که اغلب بدون مخالفت پسر وارد مرحله ی خواستگاری میمی

 دختر نیز از ارکان همسر گزینی است.

ی دختر را ضایت خانوادهر چهچنان و رودمی دختر خواستگاری به پدر مشورت با مادر * خواستگاری:
روند و به همراه خویش روسری، جلب کنند، پدر و مادر پسر با نزدیکان و اقوام به خواستگاری می

 برند.مقداری قند و انگشتر می

ی پسر در روزهای عید مقداری گوشت، برنج و پارچه برای * نامزدی: در مدت نامزدی، خانواده
کنند در این مدت دختر و پسر ها را دعوت میی دختر، آنفرستند و خانوادهخانواده دختر می

 کنند.دیگر را مالقات میهم

 عروس یخانواده برای لباس مقداری و خوراکی وسایل پسر، یخانواده عقدکنان، روز * عقدکنان:

 برای عروس خانواده نزد زنان و مردان دعوت برای را حمامی زن و حمامی پسر، پدر و فرستندمی
شدگان مقداری قند یا شیرینی به حمامی و زن او فرستند و دعوتبه صرف شام یا ناهار می دعوت

نماید. مهریه ی دختر، آب، زمین و دهند و بعد از صرف غذا، مال یا آخوند دختر را عقد میمی

 گوسفند است.

ام و فامیل را به اقو و داماد پدر اول روز. انجامدمی طول به روزشبانه دو معموال عروسی * عروسی:

نشیند و هر یک از مدعوین پول نماید و داماد نیز بر تختی کنار مجلس میی خویش دعوت میخانه

نماید. کند. روز بعد، زن سلمانی سر و صورت عروس را آرایش مییا گوسفند، به داماد هدیه می

د، با ساز و دهل، به حمام ی داماهای عروس را از خانهی عروس و لباسهای داماد را از خانهلباس
 گردانند.های نو به خانه بر میها را با لباسبرند و آنمی



- عروس یخانواده از را ایوسیله داماد، فامیل زنان از یکی ،«کشانی عروس» هنگام * عروس بردن:

را بر  عروس. دهدمی عروس به راآن داماد، یخانه در و داردبرمی -گویندمی «عروس عقل» آن به که
ی داماد او را کشد و تا خانهکنند و افسار اسب را دایی یا پسر عمو یا برادر عروس میاسبی سوار می

مانند. جا میروند و یک الی دو شب، آنی داماد میکند. چند زن نیز با عروس به خانههمراهی می

کند و تا طلب می« پاانداز»روس، ی داماد، عبرند. جلو خانهی داماد میعروس را با ساز و دهل به خانه

ای دیگر به عروس شود. مادر یا پدر یا برادر داماد، گوسفند یا هدیهپاانداز به او ندهند وارد خانه نمی
ی داماد است. مادر عروس، یک گاه، خانهدهد تا وارد شود. رنگ لباس عروس سفید و محل حجلهمی

دهد. پدر دایایی دادند یک دستمال و مقداری شیرینی میروز بعد از عروسی به افرادی که به داماد ه

فرستد و عروس و عروس، بعد از سه روز از عروسی، یکی از فامیل یا برادر عروس را به خانه داماد می

 دهد.ها هدیه میکند و گوسفند یا قطعه زمینی را به آنی خود، دعوت میداماد را به خانه

 یلدا شب –

نشینند. میزبان، گوسفندی ی شب میروند و تا نیمهی بزرگترها میوال به خانهدر این شب، مردم معم

خورند و نماید. مردم در حد امکان، در شب یلدا، هندوانه میرا ذبح نموده و از میهمانان، پذیرایی می

 شود.معتقدند که هر کس در این شب هندوانه بخورد، تابستان، زیاد تشنه نمی

 صفر و محرم ماه مراسم –

که -های عزاداری ضمن انجام مراسم ویژه به تهیه و پخت غذا در روز عاشورا، مردم در قالب هئیت

آورند. در روستاهای را از مساجد بیرون می« علم ها»ورزند. در این روز مبادرت می -اغلب حلیم است

شود. در برگزار می« یشبیه خوان»اسحاق آباد و کلیدر، بار و بسیاری از نقاط دیگر نیشابور، نمایش 

« نوحه خوانی»با حرکات و خواندن ابیات مناسب، « شبیه خوان»های این نمایش مذهبی، گروه
های عزاداری کنند. در روستاها، در بدو ورود هیئتکنند و ماجرای ظهر عاشورا را عیناً بازسازی میمی

ها م ویژه ی عزاداری، پیشاپیش آنای از عزاداران علم به دست در حالی که علبه مدخل روستا، عده

ها را به میدان اصلی گویند و آنمی« سالم»آیند و به اصطالح به هم شود به پیشواز آنان میبرده می

دارند و را برمی« نخل»ها در میدان اصلی، ی گروهکنند. پس از گرد آمدن همهده، راهنمایی می
ها بر حسب روستا، شوند. پس از مراجعت از مزار، گروهی روستا روانه میجمعی به سوی امامزادهدسته

ی حلیم نیز توسط افراد خیّر تامین شوند. مخارج تهیهدسته دسته، به صرف ناهار فراخوانده می

های مختلف و گاهی با حرکت های گوناگون عزادار، در قالب هیئتشود. در شهر نیشابور، دستهمی

به خیابان اصلی آمده و در طول آن به حرکت و عزاداری  از گوشه و کنار شهر« علمات»دادن 
ی مظلومیت امام پردازند. در این مراسم که معموال در مسجد جامع به پایان میرسد اشعاری دربارهمی



خوانی در شود. در روز اربعین حسینی نیز مراسم عزاداری و روضهحسین )ع( و یارانش، خوانده می

را که از شب قبل « شله زرد»ی شود. عده ای از زنان، در صبح اربعین داخل مساجد و منازل برپا م
کنند. مراسم عزاداری در مساجد، حسینیه ها و ها و آشنایان تقسیم میاند بین همسایهآماده کرده

منازل در روزهای وفات حضرت پیامبر )ص( وفات حضرت فاطمه )س( و شهادت حضرت علی، ضمن 

و بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان و سایر روزهای وفات  اجرای مراسم احیای نوزدهم

 گردد.یا شهادت سایر امامان معصوم )ع( و بزرگان دین با احترام خاصی برگزار می

 قزک چوله مراسم و باران تمنای –

 با توجه به این که کشاورزی و دامداری در اغلب نقاط نیشابور اساس زندگی معیشتی مردم را تشکیل

دهد و آب، به عنوان محور تولید در این مناطق، نقش حیاتی دارد، در موارد کمبود آب و نزوالت می

بندند و های درختان میجوی جهت نزول باران در برخی نقاط شهرستان مردم دعا نوشته و به شاخه

نیز مردم، کنند و در برخی مناطق ها پخش میپزند و بین همسایهمی« آش بی بی فاطمه»یا زنان، 
جمعی طلب باران روند و از خدا دستهگیرند و در آخرین روز به صحرایی میسه روز متوالی روزه می

سازند و به آن نیز گروهی از کودکان در روستا، مترسکی می« چوله قزک»کنند. در مراسم می

 خوانند:د و میافتنهای ده راه میپوشانند و در کوچههایی بلند میهایی الوان و لباسپارچه

 چوله قزک باران کن

 بارون بی پایـان کن

 گندم به زیر خـــاکه

 از تشنگی هــالکه

 بزغاله شیـر میــــه

 چپو پنیـر میـــــــــه

دهند و گاهی ها میروند و اهل خانه، مقداری شیرینی و یا پول به آنسپس به درب منازل می

 پاشند.ها میمقداری آب هم روی بچه

 فوت مراسم –



ی گفتن اذان و ال اله اال اهلل، همسایگان را جهت تشییع جنازه دعوت نزدیکان متوفی، اغلب به وسیله

بندند، های وی را میخوابانند و به آرامی چشمنمایند. قبل از دفن میت، او را رو به قبله میمی
بندند. بهتر ای پارچه به هم میی تکهخوابانند و دو شصت انگشت پا را به وسیلهها را به پهلو میدست

خوان شروع به تالوت قرآن کند و در میان آن از بقیه بخواهد صلوات تر قرآناین است هر چه سریع

خانه ها را در غســـالبفرستنند و برای میت فاتحه بخوانند. در اغلب نقاط شهری و روستایی، مرده

آماده است تا پس از شست وشوی میت، آن را زیر بغل  شویند چوب زیر بغل نیز دعانویسی شده ومی
مالند و با احترام وی را گاه وی بر مبنای سنت دینی کافور میوی قرار دهند، نیز بر هفت محل سجده

شود و حاضرین ال اله اال اهلل پوشانند جنازه بر روی یک نردبان یا تابوت روباز تشییع میکفن می

برند. در جلو گروه تشییع کننده یک نفر ظرفی پر از خرما یا حلوا، ان میگویان، وی را به سوی قبرست

گذارند. هر یک از حاضرین با بیل مقداری خاک در قبر کند و در قبرستان بر روی قبر میحمل می
 اندازند تا نفر بعدی الی آخر.ریزند و بیل را وارونه به زمین میمی

گویند: نور ستاره، نباید داخل قبر بتابد، کنند و میدفن نمیهنگام همچنین میت را تا حد امکان، شب

باران نباید داخل قبر بریزد. مراسم ختم و یادبود در روزهای سوم و هفتم، چهلم و سال برگزار 

ی کلی است. در شهر خوانی صرف غذا و رفتن به سر مزار برنامهشود. در روزهای یادشده قرآنمی
شود. پس از مراسم کنندگان در مراسم پذیرایی میپزند و از شرکتلیم مینیشابور در روزهای ختم، ح

ای از نزدیکان با به همراه آوردن پیراهنی برای مرد منزل و یک روسری و یا حتی یک چهلم، عده

 با و رفته ایشان نزد به منزل زن برای( باشند داشته روشن رنگی باید اهدایی هایلباس لزوما) پیراهن

 آورند تا از عزا درآیند.شان در میهای مشکی را از تنها، لباسادن آند دلداری

 عرفه روز –

 باشد:گویند. علفه، دو روز مینیز می« روز علفه»به روز عرفه، 

 خود اموات آمرزش برای و روندمی قبرستان به مردم که باشدمی سال روز آخرین کهن، ی علفه .۱

 .خوانندمی فاتحه

ی خوانند بعد هم به خانهروند قرآن میباشد که مردم به مساجد می، روز اول سال نو مینو ی علفه .۲

 روند.خود برگشته و به دیدن بزرگترها می

 سوران ختنه مراسم –



سالگی است  ۵یا  ۴از مراسم معمول و متداول در این شهرستان مراسم ختنه سوران پسران در سنین 

اغلب روستاها روز ختنه سوران پسر را حمام می برند. چشم  که دعوت کننده حمامی بوده و در
هایش را سرمه می کشند و لباس نو بر تنش می پوشانند و در خانه ای که همه جمع اند اسپند دود 

می کنند و دهل وسرنا می زنند و پسر را به تیغ سلمانی می سپارند. این رسم در گذشته بسیار 

نقاط شهری به ندرت برگزار می شود. از مراسم خاص این منطقه آن  پرشور و آیینی بوده که البته در

 سیلی که سپارند می – نمایند ایجاد ذهنی مشغولیت برایش اینکه برای –است که به ختنه شونده 

 می انعام سلمانی به اش خانواده ثروت و وی دست سنگینی برحسب و بزند سلمانی گوش به محکمی
ر را که از درد داد می کشد از شیرینی و نقل و نبات پر می کنند و پس دهان ختنه، هنگام و دهند

 پسر را هدیه های زیاد نثار می کنند.

 سوری چهارشنیه –

جشن ویژه ی آخرین چهارشنیه سال می باشد که در این روز دخترها و پسرها، کوزه ی آبی را از 
هر کس در این روز کوزه آبی  پشت بام خانه ی خود به داخل کوچه پرتاب می کنند و معتقدند که

بشکند روز قیامت یک کوزه ی آب به او خواهند داد و بدین صورت بالها نیز از خانه دور می شوند. 

مردان روستا در این روز به تیر اندازی می پرداختند و اهالی روستا بیرون از ده آتشی روشن می 

زردی من از تو، »به آتش می گفتند:  کردند و از روی آن می پریدند، هنگام پریدن از آتش خطاب
 «سرخی تو از من

 تولد مراسم –

ی مراقبت از زائو و نوزاد، از بدو تولد تا چهل روز بعد را بر عهده دارد. به عنوان ماما یا دایه، وظیفه

 حتی و دهندمی قرار …اولین اقدامات برای سالمتی زائو و نوزاد، زیر سر زائو، خنجر، قرآن و سوزن و 

گذاشته « آل»کنند. این اشیا از جهت دفع ی پیراهنش یک سنجاق آویزان میی یقهه گوشهب
دهد و یا جگر برد و در خاکستر قرار میشوند چرا که معتقدند اگر آل بیایید جگر زائو را با خود میمی

بر محل زخم،  زند. دایه پس از قطع ناف اضافی نوزاد، آن را زیر خاک دفن می کند وزائو را به آب می

مالد. در نیشابور، اعتقاد بر این است که اگر ناف اضافی را زیر درخت سیب قرار روغن گوسفند می

شود، نام نوزاد را معموال به شود. مراسم نام گذاری معموال در روز دهم، انجام میدهند فرزند زیبا می
انتخاب قبلی یا نام آبا و اجداد وی و کنند: یا انتخاب اسم از روی قرآن کریم یا چند روش انتخاب می

 …ی عاشورا، عید قربان و سایر روزهای خاص مذهبی و یا اگر روزهای تولد مصادف با مراسم یا دهه

 حاجی قربان، زینب، حسین،: مذهبی مراسم با همراهی نیز و دین بزرگان احترام به را نوزاد نام باشد



گویند و هر کدام از بستگان هدیه و پول بر ر گوش نوزاد مید اقامه و اذان دهم روز در. گذارند می …و

 دهند.بالین نوزاد، قرار می

 سده جشن –

گردد. در های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم بهمن ماه برگزار میاین جشن دل انگیز و کهن، در شب

حرایی را به طرز های صروند و بوتهی خود میغروب روز دهم بهمن ساکنان ده، بر بلندترین بام خانه

چینند. به محض اینکه آفتاب در پس افق پنهان شد و تاریکی، همه جا را فرا خاصی برروی هم می

ی آتش به هوا برخاست، فریاد شادی از زند. همین که شعلهها میگرفت بزرگ خانواده، آتش به بوته
ها را کند، باد شعلهوا صعود میی آتش تا ارتفاع زیادی به هخیزد، شعلهحلقوم اهل خانه به هوا برمی

ها، زن و مرد و کودک را ی آنسوزند و صدای جرقهها با صدای مخصوص میپیچد و بوتهدر هم می

پیچد، جوانان نیز از آورد، ولوله و هیاهو در ده میاند به وجد و سرور میکه به دور آتش حلقه زده

چرخند های آتش به دور آن مید با اوج گرفتن شعلهزننهای هیزم فراهم آورده و آتش میبیابان توده
کنند و این شعر را که در کوبی و جست و خیز میرقصند و همه با هم پیرامون آتش پایو می

 خوانند:حقیقت سرود سده است با آهنگ مخصوص می

 آی سده، سده، سده

 صد به غله، پنجه به نوروز

 آی سده، سده، سده

زصد به غله، پنجه به نورو  

 زنون بی شو، چله بدرشو

 زنون شو دار، به غم گرفتار

 صد به غله، پنجه به نوروز

 دخترن دخنه، د فکر جمه، نوروز بی یمه

 صد به غله، پنجه به نوروز

 دخترن دخنه، برشو منله



 آی صد به غله، پنجه به نوروز

 سده در پشت دار، بمیرن غله دار

 صد به غله، پنجه به نوروز

ما گله  ده سده ما، میشود  

 
 

 

 
 مدرسه عصر

 

 باکیفیت ترین کانال آموزشی
 

@ASRschool2 
 
 

https://telegram.me/joinchat/BicQqEGA_ESz8jbDY6lvDg 

https://telegram.me/joinchat/BicQqEGA_ESz8jbDY6lvDg
https://telegram.me/joinchat/BicQqEGA_ESz8jbDY6lvDg


نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | جزوه های هفتم | گام به گام رایگان هفتم  | | نمونه سواالت هفتم

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم

https://nomrebartar.com/
https://nomrebartar.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87/
https://nomrebartar.com/category/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
https://nomrebartar.com/category/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/

