
 

 
272 -253، ص 1401بهار و تابستان ، 34شناسی، سال نوزدهم، شماره نامه انسان

 مقاله علمی

های تولد در فرهنگ و ادبیات عامه شهر کرمان آئین
 

  3، اصغر عسکری خانقاه2، فریبا میراسکندری1سعیده واعظی
 (10/05/1401، تاریخ تأیید: 14/12/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های گذار آن هستند که امری فرهنگی و دارای  های هر ساختار قومی، آئین ترین بخش یکی از مهم

ای فرهنگی در  تنیده با باورها و اعتقادات مردم به منزله پدیده ها درهم کارکرد اجتماعی است. این آئین
حاضر با تمرکز بر فرهنگ و ادبیات عامه مردم شهر میان اقوام مختلف قابل بررسی است. پژوهش 

های تولد در این شهر است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی، از نوع  کرمان، در پی شناسایی آئین
شناسی ژرفانگر و ابزار گردآوری اطالعات، مطالعات اسنادی، مشاهده مشارکتی و مصاحبه است.  مردم

ها و  گرایی، آیین های تطورگرایی و اشاعه نظریهدر پژوهش حاضر کوشش شده است با تمرکز بر 
ها و  مناسک مرتبط با تولد در شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج پژوهش، آئین

مناسک مذکور در طی زمان از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و در طی این انتقال، برخی ثابت و 
بری، شب شیشه،  توان مناسکی مانند چله ن رابطه میاند. در ای برخی دیگر دچار تغییرات شده

 سوران و عقیقه را نام برد. سری، ختنه دندون
 های گذار، تولد، مناسک، مراسم، فرهنگ : آئینها کلیدواژه
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 مقدمه 
ها و مناسکی همراه هستند  تولد، بلوغ و ازدواج به عنوان مهمترین مراحل زندگی انسان با آئین

ها برای بقا و رفع نیاز طبیعی انسانی خویش تولیدمثل  ها ریشه دارند. انسان که در فرهنگ ملت
بخشند و برای حفظ و هویت بخشیدن به خود در ادوار مختلف  کنند و نوزاد را حیات می می

ها در ایران ریشه و اصل یکسان و  کنند. این آئین زندگی، مراسم و مناسک خاصی را اجرا می
بینی، باورها  وجه به فرهنگ اقوام، در جزئیات متفاوت هستند و بیانگر جهانمشابه دارند، اما با ت

های گذار، بعد متفاوتی از انسان را از  ها و نمادگرایی اند. در واقع آیین و عقاید افراد آن جامعه
گذرانند؛ به این صورت که انسان با گذار از وضع غیرکامل جنینی به وضع کامل و بلوغ،  نظر می
توان این طور در نظر گرفت که وجود انسان تکامل را در  شود. بنابراین می امل میانسان ک
(. همچنین مناسک گذار نوعی 134: 1399آورد )الیاده،  های گذار به دست می ای از آیین مجموعه
دهند. این گذار و عبور از  ای از زندگی یک فرد را نشان می های عبادی هستند که دوره از آیین

های ورودی دشوار همراه است که در تجربیات  ای دیگر با یک سری آزمون به مرحله یک مرحله
ها و  مایه ها با درون فرهنگی و اجتماعی و سرنوشت بیولوژیکی فرد تأثیر دارند. این جشن

موضوعات مختلف برای همه گروهای سنی و اجتماعی )بین سالمندان، جوانان، زنان، مردان، 
های گذار در ایران بسیار  (. در این رابطه آیین1398شود )فکوهی،  زار میزندگان و مردگان( برگ

های گوناگون فرهنگی ریشه دارند؛ اما آنچه امروزه به عنوان باورها و اعتقادات،  است و در حوزه
مان متصل  ها و مراسم مختلف، مانند پلی ما را به گذشته و زندگی اجداد و پدران همراه با آیین

ها، شیوه  ها و مراسم و مناسک است. علت پیدایش بسیاری از این آئین ن آئینکند، همی می
معیشت و محیط جغرافیایی مردم هر منطقه است. در واقع بسیاری از این باورها و اعتقادات 

ها  تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی و اجتماعی است. بنابراین با تغییر شرایط برخی از آئین
های تولد نیز از این جمله هستند. تولد مرحله گذار  روند. آئین از بین می شوند یا دچار تغییر می

های مربوط به آن را جزء  توان آئین از یک جهان به جهان فرهنگی و اجتماعی دیگر است و می
ها و مراسم سنتی و آئینی همراه با تولد، از عناصر اصلی هر  های گذار دانست. جشن آئین

شود. در واقع  ها و مراسم اجرا می در هر منطقه نوع خاصی از این آئینفرهنگ هستند. بنابراین 
ها جزئی از سنت هستند و در طول تاریخ و در نتیجه ارتباط انسان با محیط پیرامون و بر  آئین

اند. شهر کرمان با  و به تدریج جای خود را در جامعه باز کرده  اساس باورهای مردم شکل گرفته
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نه تاریخی غنی، از این امر مستثنی نیست و دوران گذار کودکان در این داشتن فرهنگ و پیشی
توان مراسم شب شیشه،  ها و مناسک خاصی همراه است. از جمله این مراسم، می شهر با آئین

های مرتبط با بلوغ دختران و پسران،  سوران، آئین گذاری نوزاد، عقیقه، دندان سری، ختنه نام
شده،  ی و.... را نام برد. بنابراین با توجه به اهمیت مطالب گفتهبرون، مراسم خواستگار بله

های خاصی اجرا  های معنادار بشر در نظر گرفت که با انگیزه های گذار را باید به مثابه کنش آئین
شوند. با توجه به این مباحث بررسی چنین مناسکی صرفاً با مشاهده مستقیم در محیط میسر  می

توان به بازسازی معنایی  درک و تجربه افراد از برگزاری چنین مراسمی میاست؛ زیرا با میانجی 
ها نائل شد و به این مهم دست یافت که افراد با برگزاری چنین مناسکی چه معنایی را  این آئین

ها و مناسک گذار مرتبط با  کنند. بنابراین موضوع اصلی پژوهش حاضر شناخت آئین منتقل می
 رمان است که فرهنگ و تمدنی پرمایه و غنی دارد.تولد کودکان در شهر ک

 پیشینه پژوهش
ها به طور  های متعددی درباره مناسک گذار انجام شده است که در اینجا تعدادی از آن پژوهش

به مطالعه « های گذار در ایران آئین»( در کتابی با عنوان 1399شود. اسدیان ) مختصر بیان می
کی، بلوغ، ازدواج و مرگ پرداخته است. محقق در این پژوهش های مربوط به زادن و کود آیین

ها را بررسی کرده و سعی داشته برخی از عناصر مادی  علل و پشتوانه تاریخی این مناسک و آئین
و معنوی در این مراسم را با کاربرد مختصرشان ذکر کند. وی در این کتاب تصویری از اعتقادات 

 های گذار به نمایش گذاشته است. بطه با آئینو باورهای مردم لرستان را در را
های زایش در فرهنگ و ادبیات عامه  ( در پژوهشی با عنوان آیین1399علیزاده و عشایری )

ها و مناسک مرتبط با زایش در استان بوشهر پرداخته است. در این  استان بوشهر، به بررسی آئین
ا از منظر فرهنگی و اجتماعی مورد ها و مناسک مرتبط با زایش ر پژوهش نویسندگان آئین

اند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، مطابق با نظریه تشرف ون  مقایسه و تحلیل قرار داده
گانه زایش در فرهنگ بوشهری شامل مناسک الحاق )آش هفت دنگرو، پاگرفتن،  جنپ، ابعاد سه

ورون و ...( و مناسک پوشی و....(، مناسک انتقال )مختک درآوردن، ناف بریدن، چله ش نون
 بر، گل مسه و...( است. جدایی )چله
های گذار  شناختی آئین تحلیل و بررسی مردم»نامه خود با عنوان  ( در پایان1395زاده ) مهدوی

های های گذار در  به بررسی آئین« )تولد، ازدواج، طالق، مرگ(، مورد مطالعه: روستای النگ
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ستان کردکوی استان گلستان پرداخته است. از جمله روستای النگ از توابع بخش مرکزی شهر
ماری، آداب حضور آل بر بستر زن  هایی که در این روستا مورد توجه قرار گرفته، دوران چله آئین

زائو، گذاشتن قرآن، یک تکه نان و قرآن مجید و یک چاقو بر باالی بستر زن زائو و نوزاد، 
دهم( همراه با جشن و پایکوبی و پذیرایی و هدیه های این دوران )روز هفتم و  برگزاری حمام

 دادن است.
شناسی مناسک گذار در  نشانه»( نیز در کتابی با عنوان 1390امیر قاسمی و مینو حاجیلو )

ای  به بررسی دوران گذار در زندگی افراد پرداختند. به عقیده نویسندگان گذار مرحله« تبریز
ای دیگر یا از موقعیتی به موقعیت دیگر  به مرحله ای خاص از زندگی است که فرد از مرحله

 های مختلف غالباً با مناسک و مراسم خاصی همراه است. کند. این گذار در فرهنگ عبور می
های گذار در گیالن، مراسم تولد  آئین»( در کتابی با عنوان 1389محمد بشرا و طاهر طاهری )

ان پرداختند. تغییراتی که بر حیات زیستی و به بررسی رخدادهای اساسی در زندگی انس« تا مرگ
فرهنگی انسان تأثیرگذار است. به اعتقاد آنها در جهان هستی، زندگی آدمی و رویدادهای نیک و 

مجبور به طی   گذرد. آدمی در طول زندگی بدش در بین دو رخداد مهم والدت و مرگ می
تی نیست، بلکه گذاری از دنیای فانی برد. مرگی که نیس منازلی است که او را تا مالقات مرگ می

 های سنتی مورد توجه محقق بوده است. به جهان باقی است. در این کتاب، آداب و رسوم و آئین
به بررسی رسم « رسم ختان»( در پژوهشی دیگر با عنوان 1389محمدحسن سعیدی )

گردد. این  باز می ها قبل فرهنگی ختان پرداخته است. به عقیده ایشان پیشینه رسم ختان به قرن
 شده است. مراسم در گذشته بسیار مفصل و همراه با آداب و تشریفات برگزار می

به بررسی نظام خویشاوندی پرداخته است. « شاخه زرین»( در کتابی با عنوان 1399فریزر )
ها و آداب و رسوم مربوط به تولد در میان اقوام، مباحثی را برای مناسک  وی در گزارش آئین

ای  ر بیان کرده است که بیانگر باورها و اعتقادات مردم هر منطقه است. ایشان تولد را مرحلهگذا
ای پای  شود و به زندگی تازه از گذار دانسته است که طی آن نوزاد از درون مادر جدا می

کنند و چنین است که نوزاد  گذارد و پس از آن برای نوزاد تازه متولد شده نام انتخاب می می
های مختلف  یابد و پس از آن مراسم و مناسکی ذکر شده که هر یک متناسب با دوره می هویت

 شود. برای کودک برگزار می
با اثرپذیری از رویکرد وان جنب « پاکی و خطر»( در کتابی با عنوان 1400مری داگالس )

وم هایی که از پیش معل نشان داده است که هر نوع گذار از مرز، خارج از مناسک و روش
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نظمی  آید، زیرا منجر به نوعی بی اند، خطری بزرگ برای هر دو سوی آن مرز به حساب می شده
شود. او در این کتاب تعدادی از مناسک به ویژه مناسک گذار و مناسک شبیه به آنها را بازگو  می
به  ها را سازوکارهایی برای رفع تنش و بحران و ایجاد آرامش برای بازگشت کند که باید آن می

گیری تابوهاست.  نظم و موقعیت عادی تلقی کرد. او در این کتاب بیشتر در پی یافتن دالیل شکل
 اند. تابوهایی که با مناسک و آداب و رسوم و اعتقادات و باورهای انسان پیوند یافته

 مبانی نظری
حاضر به کنند. در آغاز پژوهش  ایفا می  در تحقیقات کیفی نظریه و مفاهیم صرفاً نقشی حساس

پردازانی مانند تایلر، برونیسالو مالینوفسکی،  منزله راهنمای عمومی تحقیق، از آرای نظریه
های تطورگرایی، کارکردگرایی، اشاعه گرایی و ساختارگرایی  رادکلیف براون در چارچوب نظریه

 استفاده شده است.
که بین انسان و محیط پردازد  شناسی به عنوان یک علم به جستجوی روابط متقابلی می مردم 

پیوسته و در طول زمان متغیر  ای بهم اطراف او و فرهنگ وجود دارد و از آنجا که هر فرهنگ پدیده
است، باید این سیر تاریخی مورد مطالعه قرار گیرد. در این رابطه ادوارد تایلور از نخستین کسانی 

های اجتماعی و فرهنگی در  دیدهاست که کوشید تعریف جامعی از فرهنگ بیان کند و به مطالعه پ
نویسد: هرگاه با هنرهای پیشرفته، دانش مترقی و  فرایند تکاملی آنها بپردازد. او در این باره می

سازمان پیچیده برخورد کردیم، باید بدانیم که اینها از توسعه و پیشرفت تدریجی مراحل ساده قبلی 
آید، بلکه هر مرحله از  د به وجود نمیای از تمدن به خودی خو اند و هیچ مرحله حاصل شده

( در کتاب 11: 1920(. تایلور )152: 1391شود و متکی بر آن است )ادیبی،  مرحله قبل ناشی می
ای پیچیده از معارف،  فرهنگ مجموعه»کند:  فرهنگ ابتدایی نیز فرهنگ را چنین تعریف می

باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی ها، اخالق، قوانین، سنن و  اعتقادات، هنرها، صنایع، تکنیک
گیرد و در قبال آن جامعه  است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود فرا می

بنابراین با توجه به تعاریف فوق، از دیدگاه تایلور مناسک گذار مربوط به «. تعهداتی بر عهده دارد
آید. وی معتقد است  یک جامعه به حساب می تولد نوزاد، بلوغ و ازدواج نیز جزئی از فرهنگ

در واقع تایلور تحول جوامع را «. اند های دینی اولیه برای تبیین عملکرد جهان به وجود آمده ایده»
داند و توسعه و ترقی مذهب را نیز نتیجه رشد عقالنیت در جوامع  به تحول مذهب وابسته می

بینی مردم در طول تاریخ و پیدایش ادیان  بشر و جهانانگارد. بنابراین با عنایت به رشد اندیشه  می
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های گذار تغییراتی به وجود آمده است که همگی به  مختلف، در شیوه برگزاری مراسم و آیین
اعتقادات مذهبی مردم بستگی دارد. از آن جمله رسم ختنه کردن پسران که به باورهای دین مبین 

ها، هر نسلی فرهنگ را از  تقد بود که در همه فرهنگاسالم وابسته است. از طرف دیگر تایلور مع
توان در طول تاریخ بشر الگوی طویلی از پیشرفت اجتماعی  آموزد؛ بنابراین می نسل پیشین خود می

توان در نظر گرفت که با توجه به تحوالت  و فکری را نشان داد. بنابراین بر اساس این دیدگاه می
های گذار در طول تاریخ  ای درباره آیین های تازه ها و برداشت هاجتماعی و فرهنگی گوناگون، دیدگا

بینی و آراء و عقاید مردم زمان خود قرار گرفته و  پدید آمده است که در هر مقطع تحت تأثیر جهان
 ای بخشیده است. به آن رنگ و بوی تازه

توجه به  گرایان نیز تأمل درباره تغییرات فرهنگی از یک سو و نقطه حرکت محوری اشاعه
گرایی، تغییرات فرهنگی را عموماً ناشی از  های فرهنگی از سوی دیگر است. اشاعه شباهت

داند که به نوعی از خالل همجواری یا انتقال و حرکت،  تأثیرپذیری از محیطی بیرونی می
رساند. بر این اساس برای شناخت احوال  های فرهنگ مبدأ را به محیط فرهنگ مقصد می پدیده

صیات فعلی یک جامعه باید تاریخ فرهنگی آن جامعه را با توجه به روابطش با جوامع و خصو
ها،  های فرهنگی به علت آمد و رفت دیگر جستجو و شناسایی کرد. از این دیدگاه شباهت

ها و حاصل شدن مستقیم یا غیرمستقیم یکی از آنها از دیگری است. بنابراین در این  مهاجرت
ها و مراسم و  هایی که در چگونگی برگزاری مناسک گذار و آیین اوتپژوهش با توجه به تف

هایی که  شود و نیز شباهت اعتقادات مربوط به آن در طول تاریخ یا مناطق مختلف مشاهده می
گرایان استفاده  ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد، سعی شده است از نظریات اشاعه

های موجود در شیوه برگزاری این مراسم را  ها و تفاوت تگردد تا از این طریق بتوان شباه
 تحلیل و تببین کرد.

در این رابطه مکتب کارکردگرایی نیز صاحب نظریه است. دو اصل اساسی که در 
منظور «. سودمندی»و اصل « گرایی کل»اند از: اصل جامعیت  شود، عبارت کارکردگرایی مطرح می

ه اجتماعی به عنوان جزئی در نظر گرفته شود که درون از اصل جامعیت این است که هر پدید
شود. همچنین منظور از اصل  گیرد و در رابطه با این کل تحلیل می یک محیط )کل( قرار می

سودمندی این است که هر پدیده اجتماعی باید دارای نوعی تأثیرگذاری باشد و به نوعی نیاز در 
مده است. کارکردها ممکن است آشکار یا پنهان، ای را پاسخ گوید که در آن به وجود آ جامعه

(. مالینوفسکی معتقد است هر عاملی در یک 161: 1398مناسب یا نامناسب باشند )فکوهی، 
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تمدن و فرهنگ، کارکردی نسبت به کل وحدانی دارد و هر کدام از حوایج اساسی انسان، 
اد یک سلسله رسوم و معتقدات کارکردی دارند. بدین معنی که طبایع و غرایز انسانی باعث ایج

(. ساختار نیز نخستین مفهوم مورد بحث 64: 1395زاده،  شود )مهدوی ها در جامعه می و سازمان
ساختار عبارت است از: ترتیب اجزا یا عناصر « براون»براون است. به عقیده  –رادکلیف

های گذارِ  ابطه آیین(. در این ر76: 1398دهند )فکوهی،  ای که یک کل را تشکیل می یافته نظم
توان جزئی از فرهنگ یک جامعه )کل( در نظر گرفت. با  مربوط به )تولد، بلوغ، ازدواج( را می

های گذار، جزئی از فرهنگ  توجه به اصل جامعیت، باورها و اعتقادات و مراسم مربوط به آیین
ذارد و آنها را دچار ها تأثیر بگ تواند بر این مراسم و آیین جامعه هستند و تحوالت جامعه می

تحول کند. تحوالت اقتصادی و اجتماعی نیز در دگرگونی مراسم و آداب و رسوم مربوط به 
 تولد، ازدواج و بلوغ تأثیرگذار است.

 روش پژوهش
از آنجایی که انتخاب روش تحقیق به ماهیت موضوع و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، در این 

آوری اطالعات، مشاهده  ه است. تکنیک اصلی برای جمعپژوهش از روش کیفی استفاده شد
کنندگان به طور تصادفی از بین  همراه با مشارکت و مصاحبه است. در این پژوهش، مشارکت

گیری تا زمانی ادامه داشت که اشباع نظری )اشباع  اند و نمونه های کرمانی انتخاب شده خانواده
های مرتبط با تولد، سؤاالت از  قیق در مورد آئیناطالعاتی( حاصل شد. با مراجعه به میدان تح

کنندگان تحقیق پرسیده شد. همچنین با حضور در محل برگزاری  شده از مشارکت قبل طراحی
های گذر مرتبط با تولد، ثبت و ضبط اطالعات تصویری و اسنادی مرتبط با  مراسم و آئین

عه تاریخی و اسنادی است، به موضوع انجام شد. در نهایت روش تکمیلی پژوهش حاضر، مطال
های بر جای مانده از گذشته،  طوری که با مراجعه به اسناد و شواهد موجود و بقایای سنت

 آوری گردید. های گذار جمع اطالعات الزم درباره آئین

 های پژوهش یافته
کن های بسیاری با یکدیگر دارند، هر چند مم های تولد در سرتاسر ایران شباهت تردید آئین بی

های اندکی در بعضی مناطق وجود داشته باشد. دوران بارداری  است در برخی جهات تفاوت
شگفت و در عین حال حساس و پرمخاطره است و سالمت مادر باید حفظ شود، به ویژه از چشم 
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زدگی و شیاطین در امان بماند. در ایران باستان، اردویسور آناهیتا، ایزد بانوی  زخم و خطر جن
دهد  دارد و هنگام زایمان و پس از آن نیز، مادر را یاری می ، پاکیزگی باروری را پاس مینیرومند

(Reichelt, 1968)نهد  ای گام می . پس از زایمان، تولد مرحله دیگری است که نوزاد به زندگی تازه
اری نسبت ها در شهر کرمان با اندکی تفاوت در نحوه برگز و آدابی را باید از سر بگذراند. این آئین

 شود. ها بیان می به دیگر شهرهای ایران همچنان وجود دارد که در ادامه بخشی از آن

 مراسم بعد از زایمان
شود، اقوام نزدیک برای ورود او و نوزاد  روز اول زایمان وقتی زائو از بیمارستان وارد منزل می

کشند و پیاز  وزاد سرمه میکنند، سپس در چشم زائو و ن گیرند و اسپند دود می آینه و قرآن می
کشند تا  برند و در چشم نوزاد می دان را در آن فرو می گیرند، میلچه سرمه سفیدی را پوست می

شود تا سه اذان به نوزاد  ها مقاوم شود. از زمانی که نوزاد متولد می چشمش در برابر میکروب
ای قبل از ظهر  مثالً اگر بچه»ند. کن دهند و او را با نبات داغ، آب قند و آب شکر سیر می شیر نمی

های پزشکی  )امروزه به دلیل پیشرفت« دهند به دنیا بیاید، بعد از اذان صبح روز بعد به او شیر می
کنند که از همان آغاز تولد فقط شیر مادر به نوزاد داده  و اهمیت شیر مادر، پزشکان توصیه می

اندازند و  و پارچه قرمزی روی سرش می نشانند شود(. روز سوم زن زائو را رو به قبله می
 40گیرند و از داخل ظرف دیگری که  دهند و طشت بزرگی روی سرش می ای به دستش می آیینه

اند، با ظرف  گلبرگ گل و مقداری آب در آن ریخته 40عدد ریگ،  40برگ سبز،  40دانه جو، 
درپی دست،  های پی تکان دارند و با های قرآن حک شده آب برمی فلزی کوچکی که روی آن آیه

ریزند و صلوات  بار روی شانه چپ آب می 10بار روی شانه راست و  10بار روی سر زائو،  20
اند و بنابراین زائو خیس  شود که روی سر زائو گرفته ها در ظرفی ریخته می فرستند. این آب می

طرافیان را شود. سپس با آبی که در ظرف جمع شده است، صورت زائو و نوزاد و ا نمی
ریزند و بقیه را بیرون  شویند و مقداری از آن را اطراف اطاق و چهار گوشه حیاط می می
شود. به این  یابند و او نازا نمی پاشند و معتقدند با این عمل جن و آل به زائو دسترسی نمی می

د و زائو گویند و معتقدند که اگر این عمل در حمام انجام شو می« آب چل زائو را ریختن»سنت 
شود و اصطالحاً نجس نیست. قبل از غسل کردن زائو را ناپاک  غسل کند، پاک و طاهر می

شویند  خورند و اگر به ظرفی دست بزند، آن ظرف را می نمی دانند و هیچ غذایی از دستش می
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شود(. این اعتقاد در باورهای دینی و پاک و  )معموالً غسل در حمام روز دهم زایمان انجام می
 شود. مباح بودن آب و نجس بودن خونی ریشه دارد که بر اثر زایمان از زائو دفع می

هایش کج  بندند تا دست روزگی، دو دست بچه را در قنداق می 10همچنین از بدو تولد تا 
بچه آب »گویند  نشود و می« برآمده»یا « قُر»بندند تا به اصطالح  اش را با دستمال می نشود و پیشانی

 دهند(. اند و شکل اصلی را از دست می هایش محکم نشده )یعنی استخوان« وامیریزه»و زود « نبسته
در گذشته شخصی که قصد رفتن به خانه زائو و شرکت در مراسم زایمان را داشت، 

گذاشت و روی آن را با  اش را که بر اساس قرابت و رابطه متفاوت بود، در سینی می هدیه
گیرنده هدیه موظف بود از . فرستاد شخص دیگری به منزل زائو می پوشاند و توسط ای می بقچه

آورنده هدیه پذیرایی کند و پس از برداشتن هدیه، مقداری دانه هل در سینی بریزد و همراه با 
رفت. به  انعامی به آورنده هدیه برگرداند. پس از مدت کوتاهی فرستنده کادو به دیدار زائو می

گویند و آن شامل سند مالکیت، پول، طال و نقره و پارچه و ...، « روشنی چشم»کادو زایمان 
همراه با یک یا دو عدد کله قند بود. امروزه پارچه و کله قند و فرستادن هدیه، به کلی منسوخ 

 دهد. شده است و هر کس خودش هدیه را به زائو می

 
 (: ورود زائو به منزل1تصویر )

 1مراسم شب شیشه
شود که روز چهارم، اقوام و نزدیکان را  در کرمان مراسم شب شیشه به این صورت برگزار می

گویند. در این مراسم اقوام و آشنایان  کنند. پنجمین روز زایمان را شب شیشه می دعوت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخصی 20/5/1400نیره ولندیاری، مراسم شب شیشه،  1
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آورند. اکثر افراد این مراسم را در  روشنی می آیند و با خود چشم نزدیک از عصر به منزل زائو می
گذارند  کنند، به این صورت که نوزاد را در یک سینی مسی روی رختخواب می زل برگزار میمن

پوشانند و به پیشبند که جلوی سینه بسته شده یا کاله نوزاد، چند  و به تن نوزاد لباس قرمزی می
کشند و عقیده دارند که  زنند و سرمه به چشمان نوزاد می عدد سنجاق قفلی و سوزن خیاطی می

و یک شیشه آب و یک تکه نان روغنی و « ترساند ها از جنس فلز هستند و آل را می سوزن»این 
گذارند. این مراسم برای در امان گذاشتن نوزاد از  یک تکه زغال و یک آینه باالی سر نوزاد می

شیشه کبوتر سفیدرنگی است که در این شب خود را به »شر شیشه بود که بر اساس یک افسانه، 
 «.رباید شکند و در تاریکی طفل را می و آن را می چراغ زده

نوزاد دست به دست کنند، حتماً باید قرمز باشد. سپس  در این شب لباسی که به تن نوازد می
گذارند و هر کدام از آنان هدایای خود را به عنوان  گردد و طفل را روی سینه می مهمانان می

 گذارند. روشنی درون سینی می چشم

 
 (: نوزاد بر روی سینی2تصویر )

 1پذیرایی در شب شیشه
در شب شیشه رسم این است که حتماً باید قهوه بخورند. همچنین اعتقاد دارند که خوردن 

کردند. قهوه در  درد نگیرد. قهوه را نیز قبل از زایمان درست می شود کسی دندان قاووت باعث می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخصی 24/5/1400زهرا پاکاری، پذیرایی شب شیشه،   1
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گشنیز، شکر و هل است و قهوه سفید که شد: قهوه سیاه که مخلوطی از قهوه،  دو رنگ تهیه می
نارگیل، آرد  -1کنند:  شود. این قهوه را نیز چند نمونه درست می از ترکیبات متعددی درست می

مغز بادام، هل، شکر و آرد نخودچی. قوتو یا  -3نارگیل و شکر  -2نخودچی، هل و شکر 
ه، هل باد، هل رسمی، جو، قاووت نیز مخلوطی از قهوه، شکر، بذر کتان، تخم کاهو، تخم خرف

 شود. موردانه و روپاس است. قهوه پسته نیز با مغز پسته، شکر و هل تهیه می

 
 قهوه پسته و قهوه سفید (:3تصویر )

 
 (: قهوه و قوتو4تصویر )

روند و  کنند و بعد می تهیه آجیل برای این شب نیز ضرورت دارد. مهمانان شام صرف می
نشینند تا از نوزاد و مادر مراقبت کنند. آنها در  شب کنار مادر و نوزاد میاقوام نزدیک تا پاسی از 

اعتقاد دارند   کنند تا خوابشان نبرد. چون مانند گذشتگان این شب خودشان را با آجیل سرگرم می
که باید مراقب مادر و نوزاد باشند و تا اذان صبح بیدار بمانند و به گفتگو و پایکوبی بپردازند تا 

دچار فکر و خیال نشود و بر روی شیر مادر تأثیر نگذارد. آنها معتقد بودند که زن زائو را  زائو
 نباید تنها گذاشت، زیرا ممکن است آل به زن زائو و نوزادش آسیب بزند.

 کند: شوندگان این مراسم را این گونه توصیفی می یکی از مصاحبه



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

264 

ای مرد و زن از خویشان و آشنایان را  عدهدر گذشته در شب زایمان ولیمه دادن مرسوم بود. »
کردند. مردان در  برای شرکت در مراسم این شب و خوردن شام به خانه زائو دعوت می

نشستند. یکی از آقایان )آخوندها( را برای شام به خانه دعوت  بیرونی و زنان در اندرونی می
سبزی در شب ششم از  و قورمه پلو آوردند. شیرین گذاری نوزاد، شام می کردند. پس از نام می

دادند و این نخستین بار بود که زائو  غذای رسمی و همیشگی بود؛ از این شام به زائو هم می
خورد؛ در شب شیشه گذشته از آجیل چند جور  روز غذای سنگین می پس از شش شبانه

برگزار کردند. در حال حاضر در کرمان تعداد محدودی این مراسم را  نیز درست می« قوتو»
ها منسوخ  ها این باورها و آئین کنند. اما در بسیاری از خانواده کنند و این رسوم را حفظ می می

شده است. برخی نیز مهمانان را برای مراسم شب شیشه در تاالر به صرف شام و شیرینی 
 .1«کنند دعوت می

 
 میهمانان در شب شیشه (:5تصویر )

2گذاری اسم نوزاد مراسم نام
 

ها و هیچ توهینی برای ایشان  تر از نام آن ها دلپذیرتر و دلنشین ای در دنیا برای انسان هیچ کلمه
باالتر از این نیست که نامشان را اشتباه یا غلط تلفظ کنند. در واقع برای ایجاد ارتباط سالم 

کی از ها به نام خود خوانده شوند. در روایات دینی آمده است که ی وخوشایند، باید انسان
توانند والدین  وظایف اساسی پدر و مادر، انتخاب نام زیبا برای فرزندانشان است و فرزندان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخصی 25/5/1400زاده، مصاحبه در مورد شب شیشه، تاریخ  سید محمد علی گالب 1

 کرمان منزل شخصی 12/5/1400گذاری اسم نوازد  نامنصرت کامیابی، مراسم  2
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های نامناسب سرزنش کنند و از آنها گالیه داشته باشند. نام زیبا و  گذاری خود را به سبب نام
در رسد، اما غالباً  های بزرگی است که ظاهراً کوچک به نظر می دار یکی از نعمت معنی
هایی که در ذهن بچه، بزرگواری، کرامت،  گیری شخصیت کودک نقشی مهم دارد. نام شکل

کنند، صاحب خود را متوجه این فضایل نگه  سخاوت و صفات نیکوی انسانی را تداعی می
پاافتاده معموالً صاحب خود را گرفتار عقده حقارت و  های سخیف و پیش دارند و نام می

های انجام شده در سطح دنیا نام افراد نقش بسیار مهمی در  اساس بررسی کنند. بر بینی می خودکم
گیری شخصیت فردی و اجتماعی افراد دارد. در اغلب کشورها و حتی در میان اقوام و  شکل
های مختلف که از نظر دین، مذهب یا قومی با هم متفاوت هستند، انتخاب نام کودک تازه  گروه

ها و مراسم و تشریفاتی است که در تاریخ آنها  برگزاری آیین متولد شده در خانواده مستلزم
شود که  های خاص برگزار می ، مراسم متعددی با عناوین و آیین1ریشه دارد. از زمان تولد کودک

 ها است. گذاری یکی از آن مراسم نام
شود که بعد از سونوگرافی تعیین  گذاری به این صورت برگزار می در کرمان مراسم نام

سیت، اگر نوزاد دختر باشد، نام دخترانه و اگر هم پسر باشد، نامی پسرانه برایش انتخاب جن
های  شود. والدین نامی را بر اساس نام خودشان یا بر اساس اسامی پیشوایان دینی، مناسبت می

شود. در این  گذاری در شب شیشه انجام می کنند. نام مذهبی، ادبی، نجومی و فصلی انتخاب می
گذاری  شود در مراسم نام همه اعضای خانواده، اقوام، دوستان و آشنایان دعوت می شب از

دهند و یکی از بزرگان  کنند و در وسط قرآن قرار می حاضر شوند. والدین چند نام را انتخاب می
دارد. چنانچه نامی دو دفعه تکرار  کند و یک نام را برمی )پدربزرگ یا مادربزرگ( قرآن را باز می

کنند و اگر پدر و مادر آن نام را نپذیرفتند، نام دومی برای  آن نام را برای فرزند انتخاب می شود،
های کرمانی تا سه روز بعد از تولد که از  کنند )در گذشته بعضی از خانواده فرزندشان انتخاب می

د یکی از ائمه کردند( یا اگر نوزاد در روز تول شدند، نام او را انتخاب می سالمتی نوزاد مطمئن می
دادند و آن را مایه برکت  آمد، نام آن ائمه معصوم را بر روی فرزند خود قرار می به دنیا می
گذارند که در روز قیامت مورد شفاعت امام  ها با این اعتقاد نام ائمه را می دانستند. آن خانواده می

متولدشده باید با نام پدر یا نام ها معتقد هستند که نام نوزاد  معصوم قرار گیرند. بعضی از خانواده
معنایی داشته باشد. برخی اعتقاد دارند که نام فرزند پسر باید نام  آوایی و هم فرزندان دیگر هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخصی 17/5/1400گذاری اسم،  اشرف بذارفشانی، مصاحبه درمورد مراسم نام1 
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ای و در  پدربزرگ پدری وی باشد تا نام جد و آباء نوزاد حفظ شود. به طور کلی در هر جامعه
دهنده فرهنگ  تواند نشان برای هر فرد میهای انتخابی  تر در میان هر خانواده، نام مقیاس کوچک

 گذاری نمادی از باورهای افراد است. ها باشد. در واقع نام و اعتقادات و باورهای آن

 
 برداشتن نام نوزاد از وسط قرآن(: 6تصویر )

 
 گذاری (: حضور مهمانان در مراسم نام7تصویر )

 1مراسم دندون سری 
 8تا  6شود: زمانی که نوزاد به سن  این صورت انجام میمراسم دندون سری در شهر کرمان به 

کنند. چون  رسد، به محض رؤیت اولین دندان، برای او مراسمی برگزار می ماهگی یا بیشتر می
کنند، مدام در حال گریه هستند. به همین دلیل  ها در این دوره درد زیادی را تحمل می اکثر بچه

هایشان سبک و راحت در بیاید. برای دعوت  کنند تا دندان مراسمی به نام آش دندونی برگزار می
کنند( را  ها شرکت می به این مراسم، مادرِ فرزند، اقوام و آشنایان )که بیشتر در این مراسم خانم

 شب ادامه دارد. 10الی  9شود و تا ساعت  کند. این مراسم از عصر شروع می دعوت می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخصی 27/5/1400مراسم دندان سری، نیره هوش آوری، تاریخ 1 
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 شیوه درست کردن آش دندونی
شود تا این مواد نرم  اسم حبوباتی که برای تهیه این آش الزم است، خیسانده میشب قبل از مر

شود. مواد الزم برای تهیه این آش شامل قلم گوساله، نخود، لوبیا چیتی، عدس، برنج، لوبیا 
سفید، گندم خرده شده )بلغور(، نمک، زردچوبه، سیر داغ، نعناع داغ و مقدار کمی کشک است. 

کنند و چند بار باید  ه این صورت است: حبوبات را از شب قبل خیس میطرز تهیه آش هم ب
پزند. لوبیاچیتی و لوبیاسفید را جداگانه و  آب آن را عوض کنند. سپس نخود و لوبیا را با هم می

شده را به  شود. در نهایت آب قلم یا آب گوشت پخته با هم می پزند. بقیه مواد نیز با هم پخته می
ریزند. بعد هم با سیر داغ و نعنا داغ و  در این آش کمی سبزی می  کنند. بعضی یحبوبات اضافه م

 کنند.  کشک روی آن را تزئین می

 1نحوه برگزاری مراسم آش دندون سری

برند. این  روند و هر کدام با خود کادوئی برای نوزاد می اقوام و آشنایان عصر به خانه نوزاد می
شود تا زمانی که آش دندونی برای میل کردن آماده  شروع میمراسم همراه با رقص و پایکوبی 

گذارند. آشنایان نزدیک به صاحب مجلس،  شود. آش را با تزئین به شکل دندان بر سر سفره می
برند و رسم  کنند و از این آش برای همسایگان هم می در پهن کردن سفره و چیدن آن کمک می

گذارند )در قدیم به جای نبات و  بات یا هل میاین است که همسایگان جای آش داخل ظرف ن
گذاشتند که دندان نوزاد مانند سنگ محکم باشد(. بعد از خوردن آش و میوه،  هل سنگ می

های سالم  ها از مادر بچه برای برگزاری این مراسم تشکر و برای نوزاد طول عمر و دندان مهمان
 کنند. و محکم آرزو می

 2مراسم عقیقه
شد، سنت عقیقه است.  های کرمانی انجام می ی مذهبی گذشته که در خانوادهها یکی از سنت

عقیقه در لغت به معنی تراشیدن و جمع کردن موی سر نوزاد است و به طور کلی به آداب و 
شود تا از گزند حوادث و بالیا در  شود که برای سالمتی نوزاد خانواده انجام می رسومی گفته می

فرزند  برای نوزاد تا دو سالگی یا بیشتر )به ویژه برای فرزند پسر یا تک امان بماند. در کرمان،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخصی 29/5/1400فیروزه هوش آوری، مراسم دندان سری تاریخ  1

 کرمان منزل شخصی -3/6/1400فاطمه پاکاری، مراسم عقیقه  2 
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ها پول گوسفند را به انصار  کنند. بعضی خودشان چه پسر و چه دختر( گوسفندی را عقیقه می
دهند. یعنی دعا را در هنگام کشتن گوسفند  ها خودشان این کار را انجام می دهند و آن الرسول می

برند؛ خدایا آن  این عقیقه از طرف فالنی است برای کودکش، نام فرزند را می خوانند )خدایا می
 دهند. را وسیله حفظ وی فرما( سپس گوشت آن را به فقرا و ایتام می

شود که پدر نوزاد عصر روز ششم یا  اما مراسم عقیقه در منزل به این صورت انجام می 
کند. گوسفند عقیقه باید از هر نظر  ی میصبح روز برگزاری مراسم عقیقه گوسفندی را خریدار

های سالم و سن و سالی  ها و گوش دیده، الغر، لنگ و کور نباشد. باید شاخ سالم باشد. آسیب
ماه داشته باشد. پیش از ذبح گوسفند توسط قصاب، یکی از بزرگان خانواده، سادات یا  6بیش از 

 یابد. اتحه این مراسم پایان میخواند و با طلب ف روحانیون دعای مخصوص عقیقه را می

 
 1(: خواندن دعای مخصوص برای گوسفند عقیقه8تصویر )

ذبح و مراحل جدا کردن پوست از گوشت و گوشت از مفاصل یا بندها انجام  سپس گوسفند
های گوسفند عقیقه پیش از پختن نباید شکسته شود، بلکه باید فقط از مفاصل  شود. استخوان می

شود. همچنین  ها آسیب ببیند کودک دچار صدمه می جدا گردد. زیرا معتقدند اگر استخوان
ها به  کند. بعضی شود و از پل صراط عبور می این گوسفند سوار میمعتقدند در آن دنیا کودک بر 

کنند.  ها در بین مردم تقسیم می جای تهیه غذا، گوشت قربانی را بدون جدا کردن استخوان
برگزاری مراسم عقیقه پیش از هر چیز تجلی وفا و همدلی و همکاری صمیمانه دوستان و 

اند و هر کسی به فراخور حال برای باشکوه برگزار  هآشنایان است که به این بهانه گرد هم آمد
برند.  کند. همه با مهربانی و صمیمیت دست پیش می شدن این سنت بازمانده از نیاکان تالش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخصی 6/6/1400نصرت کامیابی، مراسم عقیقه تاریخ  1
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که با داروهای  1شود. نان خانگی در کنار برگزاری این مراسم نان خانگی و معطر نیز پخته می
ای خاص پهن و سپس بر  شود. خمیر نان به شیوه یگیاهی مانند گل خشت و سیاه دانه تزیین م

دهند. مردان نیز وظیفه پخت  شود. زنان خانواده پخت نان را انجام می دیواره تنور زده می
آبگوشت عقیقه را بر عهده دارند. در طول زمان برگزاری هر یک از این مراسم، افراد با زمزمه 

پدر و مادر نوزاد حق خوردن آبگوشت عقیقه را  افزایند. در این میان صلوات بر تبرک مراسم می
ها و  ندارند و کراهت خوردن گوشت عقیقه برای مادر طفل بسیار بیشتر است، حتی پدربزرگ

 خورند. ها اصالً از گوشت عقیقه نمی مادربزرگ

 
 (: پختن آبگوشت عقیقه9تصویر )

 

 
 (: مهمانان در حال خوردن آبگوشت عقیقه10تصویر )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرمان منزل شخص 9/6/1400صدیقه نامجو، مصاحبه در مورد عقیقه تاریخ  1 
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 سوران ختنهمراسم 
ای دیگر یعنی مراسم ختنه  والدین دارای فرزند پسر بر اساس حکم شریعت اسالم باید از مرحله

شود. برخی از  کردن نوزاد بگذرند. در کرمان نوزاد پسر بعد از سه روز در بیمارستان ختنه می
است. البته کنند که مصادف با مراسم شب شیشه  ها نوزاد پسرشان را در روزی ختنه می خانواده

کردند. چون معتقد بودند که  سالگی ختنه می 12تا  10های دور پسران را در سنین  در گذشته
تر شود، سپس  دادند فرزندشان بزرگ نوزاد هنوز نحیف و ضعیف است. به همین دلیل اجازه می

نجام کردند. به جای پزشک، دالکی باتجربه ختنه را ا او را ختنه و مراسم خاصی را برگزار می
از چند روز قبل از ختنه کردن فرزند شد که  سوران به این صورت برگزار می داد. مراسم ختنه می

. در روز ختنه، پدر، کودک 1کردند پسر، اقوام و آشنایان را برای شرکت در این مراسم دعوت می
آمد و آماده کار  می 2برد و دالک برد و سپس کودک را به اتاق از قبل آماده شده می را به حمام می

کردند. دالک در کنار  ریختند و شادی می می در آتششد. اقوام درجه یک کودک نیز اسپند  می
کرد تیغ دالکی خود را از نظر کودک پنهان کند. وسایل و ابزار  نشست و سعی می کودک می

کرد  سعی میداد و  شده. دالک وسط نی را شکاف می کارش عبارت بود از نی، تیغ و پنبه سوخته
 های شیرین آرام کند. آمیز و وعده کودک را با بیان محبت

گرفت تا مانع رسیدن  شد، صدای نواختن موسیقی باال می زمانی که دالک مشغول کار می
شد، والدین کودک پول و  فریادهای کودک به گوش مادر شود. زمانی که کار دالک تمام می

آمدند با  سوران می اقوام و آشنایانی که به مجلس ختنهکردند.  مقداری شیرینی به وی تعارف می
کرد. در این مراسم رسم این بود  ها پذیرایی می آوردند و صاحب خانه از مهمان خود هدایایی می

ها پذیرایی کنند. همچنین در این مراسم به رقص و پایکوبی  که با شام و شیرینی از مهمان
کردند، برای جلوگیری از  دو پسرشان را با هم ختنه می ای پرداختند. در گذشته اگر در خانه می

دادند و معتقد بودند که هر دویی با سه  کشتند و صدقه می حادثه ناگوار، خروس یا مرغی را می
 شود. کامل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گیری نتیجه
ای دیگر از حیات زیستی  های گذار اصطالحی برای گذشتن و درآمدن از یک مرحله به مرحله آئین

شود و تشخصی متفاوت  ها و مراسمی مخصوص به خود همراه می ست که با آئینو فرهنگی ا
ترین رویدادهای زندگی انسان شامل سه مرحله اصلی است: تولد، ازدواج،  کند. مهم حاصل می

 ( که در این تحقیق، مرحله تولد در شهر کرمان بررسی شده است.7: 1395مرگ )توسلی، 
های  توان بیان کرد که آئین های مرتبط با تولد، می و آئین با بررسی فرهنگ عامه مردم کرمان

هایی که امروزه در شهر  گذر کودکان در کرمان از اهمیت بسیاری برخوردار است. اغلب آئین
ها و اعتقادات مذهبی مردم کرمان ریشه دارد. در  شود، در آداب و رسوم و سنت کرمان دیده می

شوند و  های گذر همچنان با قوت بیشتری برگزار می ا دورههای مرتبط ب این میان برخی از آئین
های گذار، آنچه در این پژوهش مورد توجه  اند. از میان دوره برخی دیگر تا حدودی رنگ باخته

گذاری، عقیقه،  های مرحله تولد، نام های مرتبط با تولد است. در برگزاری آئین قرار گرفته، آئین
شرح داده شد و مشخص گردید که با وجود تحوالت بسیار آش دندونی، مراسم شب شش و... 
ها با اندکی تفاوت در نحوه برگزاری مراسم، هنوز به قوت  در زندگی اجتماعی افراد، این آئین

ها در شهر کرمان تطور و اشاعه یافته و  خود وجود دارند. این مناسک و آداب و رسوم، طی نسل
اند. این  قل و در طی زمان، دچار تطور و تغییر شدهبه طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منت

شناسی بسیار اهمیت دارد. اینکه چگونه باورها رشد کرده، تحول و تطور یافته،  ها برای مردم آئین
یابند. اما در جهان کنونی، به دلیل رشد فزاینده فناوری و  اند و سرانجام ادامه می اشاعه یافته

اند. آنچه در این مورد  ا در نوع برگزاری دچار تغییراتی شدهه ارتباطات، برخی از این آئین
تری  اهمیت دارد، آن است که زنان در شهر کرمان در برگزاری این مراسم و مناسک نقش پررنگ

بری، مراسم شب  دارند. به عنوان مثال در آئین تولد از زمان زایمان و حتی قبل از آن در چله
خت آش دندونی و... زنان بازیگران اصلی این آئین هستند و شیشه، مراسم حمام رفتن، مراسم پ

 کنند. های تدارکاتی را ایفا می مردان در بهترین حالت نقش

 منابع

 . تهران: دانژهشناسی های جامعه نظریه(. 1391ادیبی. حسین، انصاری. عبدالمعبود )
 . تهران: روشناییهای گذر در ایران آیین(. 1399اسدیان. محمد )

 . ترجمة نصراهلل زنگوئی. تهران: سروشمقدس و نامقدس(. 1399الیاده. میرچا )



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

272 

 تبریز: ستودهشناسی مناسک گذر.  نشانه(. 1390امیر قاسمی. مینو، حاجیلو. فتانه )
 . رشت: فرهنگ ایلیاهای گذر در گیالن آئین(. 1389بشرا. محمد، طاهری. طاهر )

های گذر در ایران و هند، مطالعة موردی: تولد و  آئین بررسی تطبیقی(. 1395مهدی )توسلی. محمد
 24-7(: 28)7قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان.  . فصلنامة مطالعات شبهمرگ

 . ترجمة لیال اردبیلی. تهران: لوگوسپاکی و خطر(. 1400داگالس. مری )
 13شناسی.  . نامة انسانرسم ختان(. 1389حسن )سعیدی. محمد

 (. ترجمة کاظم فیروزمند. تهران: آگاهشاخة زرین )پژوهشی در جادو و دین(. 1399فریزر. جیمز )
 . تهران: نیشناسی های انسان تاریخ اندیشه ونظریه(. 1398فکوهی. ناصر )

-. دوهای زایش در فرهنگ و ادبیات عامه استان بوشهر آئین(. 1399علیزاده. حمید، عشایری. طاها )

 (13)8ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه. 
های گذار )تولد، ازدواج، طالق،  شناختی آئین تحلیل و بررسی مردم(. 1395زاده. اولیاء ) مهدوی

نامة  . پایانمرگ(: مورد مطالعه )روستای النگ از توابع شهرستان کردکوی استان گلستان(
 شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی  ارشد رشتة مردم کارشناسی

Reichelt. H. (1968). Avesta Reader; Texts, Notes, Glossary and 

Index. Berlin 
Tylor. E.B. (1920). Primitive Culture. New York: J. P. Putnam’s Sons 


