
 

 170 -157، ص 1401بهار و تابستان ، 34، شماره نوزدهمشناسی، سال نامه انسان

 مقاله علمی 

شهرستان قاینات گردی در بخش نیمبلوک  بی مراسم نوروزی بی

 استان خراسان جنوبی

 2رقیه زعفرانلو،  1فریبا کاهنی
 (18/12/1400، تاریخ تأیید: 27/02/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده
استان خراسان جنوبی واقع در شرق ایران گرچه به لحاظ تقسیمات سیاسی کشور، استانی جدید به  

ای با سابقه تاریخی  خراسان تأسیس شد، اما منطقهبا تفکیک از استان  1383آید که در سال  شمار می
و   ها و آداب طوالنی و برخوردار از فرهنگی درخشان است. مردم خراسان جنوبی بسیاری از سنت

اند. شاید شرایط خاص جغرافیایی و محیطی این منطقه و  رسوم پیشینیان خود را تا به امروز حفظ کرده
طق کویری و دور بودن از مراکزی که کانون تحوالت فرهنگی به نوعی محصور بودن آن در میان منا

اند، سبب شده است که فرهنگ این منطقه در طول زمان به کندی دچار تغییر شود. مراسم نوروز  بوده
هایی هستند که در حال حاضر نیز در شهرها و به ویژه  های مربوط به آن از جمله سنت و برخی آیین

در اکثر مناطق خراسان جنوبی، های نوروزی  آیین ترین شوند. مهم می روستاهای این استان برگزار
هستند. اما در شمال شهرستان قاینات، بدر  سیزدهتحویل سال، دیدوبازدید و مراسم  ،سوری چهارشنبه

نظیر  شود که در نوع خود کم فروردین اجرا می 12در روز « یگرد یب یب»آیین نوروزی دیگری به نام 
است. این مراسم که هنوز در بین اهالی روستاهای بسکاباد و کارشک بخش نیمبلوک شهرستان قاینات 

توان به بررسی آن پرداخت. این مقاله  شود، کارکردهای متنوعی دارد و از زوایای گوناگون می اجرا می
مراسم »ای نخستین بار یکی از مؤلفان به منظور تهیه پرونده پیشنهاد ثبت حاصل پژوهشی است که بر

به شماره  1396در فهرست میراث معنوی کشور انجام داده است. این مراسم در پاییز « یگرد یب یب
 در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده است. 1457
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 مقدمه
ترین جشن ما ایرانیان است. به نقل از  دانند که نوروز بزرگ امروزه در اکثر نواحی جهان می

های  میرچا الیاده اقوام باستانی، اعم از دوران اساطیری یا تاریخی، هر چند دارای ساخت
آشنایی « نوروز»و « نوشدگی»با مفهوم ای  فرهنگی گوناگون بودند، اما همگی به گونه -اجتماعی

های دوره اساطیری معتقد بودند که جهان بر اساس الگوی تکوین یا مطابق  داشتند. انسان
ای  شود. این نوشدگی، به راستی، گونه اسطوره آفرینش، هر سال یا در هر دوره زمانی، نو می

اساطیر « به گمان الیاده»رینش تجدید خلقت و بازآفرینی کیهان بوده است. اساطیر مربوط به آف
(. پس نوروز در نزد اقوام باستانی به 4: 1372پور،  آورند )اسماعیل بن و ریشه را به یاد مردم می

آمد. تسخیر زمان و احساس نکردن گذشت زمان، برای  شکستن زمان به شمار می ای درهم گونه
ح درگذشتگان نیز در مراسم نوروز یا اروا« فروهرها»بخش بود. حتی باور داشتند که  آنان شادی
 (.5کنند )همان،  شرکت می

اند، زیرا این زمان را اوقات نزول فروهرها  نیز گفته« جشن فروردگان»نوروز را در ایران قدیم 
دانستند. آنچه مسلم است این روز یا به عبارت دیگر، عید نوروز و مراسم آن بسیار  از آسمان می

 (. 63: 1395اند )شیخی نارانی،  ها گفته کهن است. نویسندگان و شاعران در این باب سخن
نوروز در استان خراسان جنوبی و به ویژه شهرستان قاینات دارای مراسم و آداب گوناگونی 

توان گفت  از جمله این مراسم است که می یگرد یب یبشوند. مراسم  است که همچنان برگزار می
خاص شهرستان قاینات است و به دلیل برخورداری از آداب ویژه در فهرست میراث ناملموس 

 ثبت رسیده و در این مقاله توصیف و معرفی شده است. کشور نیز به

 لهبیان مسئ
ترین و شادترین جشن در سال زرتشتی است. در ضمن نوروز نقطة  مقدس« روز نو»نوروز، 

کانونی سال زرتشتی است که همه روزهای مقدس و رفیع با آن پیوند دارند. بزرگداشت آن دو 
های متمادی، یکی با  یردینی که هر دو آنها طی سدهجنبه دارد )داشته(: یکی دینی و دیگری غ
های مسحورکننده و شاعرانه که بیشترشان ویژة این  گسترش مراسم و دیگری با انباشت سنت
 (.15: 1398اند )بویس،  روز هستد، آشکارا دچار تحول زیادی شده

تایی کهن نه در حجم اندک متون اوس»منشأ و زمان پیدایش نوروز به درستی معلوم نیست، 
ای به نوروز شده است و نه اسمی از آن در اوستای جوان آمده  منتسب به زرتشت اشاره
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دهند نوروز در واقع چه در باطن، جشن اول بهار  )همان(. تا آنجا که مستندات نشان می« است
بود؛ زمانی که خورشید دوباره شروع به قدرت گرفتن و غلبه بر سرما و تاریکی زمستان 

(. 15: 1398شود )بویس،  زمانی که قوه رشد و تکاپوی طبیعت دوباره تجدید می کند و می
نوروز در اصل دوازده روز بود و برای پاسداشت دوازده ماه سال، روز سیزدهم را به خاطر 

ای برای پنجه به آن اضافه کردند. از آنجایی که ایرانیان عمر جهان را دوازده هزار سال  نشانه
گرفتند. در تمام طول این دوران، نوروز عاملی  ز را هم دوازده روز جشن میدانستند، نورو می

برای متحد شدن تمام ایرانیان بوده است تا از فرهنگ ملی خود پاسداری کرده باشند )شیخی 
 (.72: 1395نارانی، 

 محدودة مورد مطالعه این پژوهش، شهرستان قاینات به ویژه روستاهای بسکاباد 
 کنند،  های نوروز را هنوز برگزار می و کارشک این شهرستان است که مراسم و آئین

ها عامل مهمی در جذب گردشگران به این منطقه به  ها و آئین به طوری که برگزاری این جشن
 آید. حساب می

های بالفعل و بالقوه از لحاظ گردشگری  ای غنی و دارای ظرفیت شهرستان قاینات منطقه
های متنوعی  دلیل قدمت تاریخی و تکاپوی مستمر اجتماعی و فرهنگی خود جاذبه است و به
ها و  تواند مجموعه وسیعی از انتظارات گردشگران را برآورده کند. برگزاری این آئین دارد که می

شود. تشویق همه افراد چه  ها موجب شادی و سرور افراد برگزارکننده و تماشاگران می جشن
پذیری و انجام کارهای گروهی و نیز اطعام افراد به ویژه فقرا از  مسئولیتبزرگ و کوچک به 

هاست. نویسندگان به چند دلیل این موضوع را در محدودة این  نتایج برگزاری این جشن
اند: اول اینکه مردم این منطقه همچون سایر مناطق خراسان  شهرستان مورد مطالعه قرار داده

های سنتی نوروز پایبند هستند و مستندنگاری و ثبت و  ها و جشن ینجنوبی، بسیار به برگزاری آئ
های آینده کمک خواهد کرد. دیگر اینکه نگارش  ها به حفظ و انتقال آنها به نسل ضبط این آئین

تواند منجر به جذب گردشگران و پژوهشگران مسائل فرهنگی  این مقاله و معرفی این مراسم می
 ود.و اجتماعی به این شهرستان ش

ها و مراسم مخصوص نوروز در بخش نیمبلوک شهرستان  از جمله آیین یگرد یب یبمراسم 
قاینات است که بر اساس گفته معمرین محلی، سابقه و پیشینه آن حداقل به قبل از دوران 

 رسد. قاجار می
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 پیشینه پژوهش
ده است. نگارنده پژوهشی درباره این موضوع انجام نشده و فقط پرونده ثبتی این مراسم تهیه ش

به محل مراجعه کرده و پس از مستندسازی و گرفتن عکس و فیلم از مراسم، پرونده ثبتی تهیه و 
تنظیم گردیده و در جلسه شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 

ی در فهرست آثار معنو 1457بر اساس نظر کارشناسان وزارتخانه به شماره  21/8/96تاریخ 
 کشور ثبت شده است.

 پژوهش  روش 
نوع کیفی است و با تکنیک تحلیل پژوهشی و مونوگرافی انجام شده است. ابزار  این پژوهش از

جمع آوری اطالعات، مصاحبه با افراد مسن و بومی یعنی حافظه شفاهی فولکلور و تهیه فیش از 
افراد بزرگسال و مسن شهر خضری و روستای  اسناد بوده است. جامعه مورد مطالعه شامل

ها مراجعه و از  کارشک، بسکاباد از بخش نیمبلوک شهرستان قاینات است. نگارنده به این مکان
ها و مراسم را  طریق ارتباط مستقیم با افراد سالمند و مصاحبه با آنها اطالعات درباره آئین

های  نگاری ها و مردم خانه و مطالعه کتابها هم از طریق کتاب بندی کرده و بخشی از داده جمع
در  یگرد یب یب( و پرونده پیشنهاد ثبت مراسم 1376شهرستان قاینات )برآبادی و همکاران، 
( به دست آمده است که در آرشیو حوزه پژوهش 1396فهرست میراث ناملموس کشور )کاهنی، 

 سان جنوبی موجود است.و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خرا

 موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی
کیلومتر مربع بین  150797بیرجند با مساحتی بالغ بر  استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر 

 57دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  50درجه و  34دقیقه تا  32درجه و  30مدار جغرفیایی 
است.  النهار گرینویچ قرار گرفته طول شرقی از نصفدقیقه  57درجه و  60دقیقه تا  57درجه و 

دارای مرز مشترک  کیلومتر 330این استان از شمال به استان خراسان رضوی و از شرق به طول 
های یزد، اصفهان و سمنان، از شمال با استان  با کشور افغانستان است و از غرب به استان

 شود. یستان و بلوچستان محدود میهای کرمان و س خراسان رضوی و از جنوب به استان

با مصوبه هیأت دولت و  1383بر اساس تقسیمات کشوری، استان خراسان جنوبی در سال  
شهرستان منتزع از خراسان بزرگ تشکیل شد. در حال  4مجلس شورای اسالمی با حضور 
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بشرویه، های بیرجند، قاینات، فردوس، نهبندان،  شهرستان به نام 11حاضر این استان دارای 
شهر و  28بخش،  25سرایان، سربیشه، درمیان، طبس، زیرکوه و خوسف است. همچنین دارای 

، جمعیت 1390دهستان است. با استناد به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  61
 (.2-3: 1390است )برزگران و همکاران، نفر  662534استان خراسان جنوبی بالغ بر 

 ستان قاینموقعیت جغرافیایی شهر
کیلومتر مربع به مرکزیت قاین در شمال استان خراسان  17722شهرستان قاینات با وسعت 

جنوبی واقع شده است. مرزهای این شهرستان از غرب با شهرستان سرایان، از جنوب با 
شهرستان درمیان و بیرجند، از شمال با استان خراسان رضوی و از شرق با شهرستان زیرکوه 

این شهرستان از نظر تقسیمات سیاسی به سه بخش مرکزی، نیمبلوک و سده مشترک است. 
 (.15: 1395تقسیم شده است )عنانی، 

 
 (: تقسیمات سیاسی شهرستان قاینات1نقشه )
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 نوروز در شهرستان قاینات
شود. از جمله رسوم  در قاینات جشن نوروز همچون سایر نواحی ایران همچنان برگزار می

تکانی، پوشیدن لباس نو،  نوروز در این استان سنت خرید برای نوروز، خانهمربوط به ایام 
های محلی، دید و بازدید و  برگزاری جشن و سرور، عیدی دادن و عیدی گرفتن، انجام بازی

سین به نشانه طلب  پختن غذاهای محلی )مخصوص عید( است. همچنین چیدن سفره هفت
یگر و خواندن دعای تحویل سال توسط بزرگ برکت و جمع شدن افراد خانواده دور یکد

 خانواده به امید سالی همراه با سالمتی و برکت برای خانواده از دیگر آداب و رسوم است.
امروزه در شهرستان قاینات همچون دیگر شهرهای ایران بیشتر مردم سمنویی را که از بیرون 

های قدیمی وفادار  ی که هنوز به سنتگذارند. اما آنهای های هفت سین می کنند، بر سفره تهیه می
سین، نان سمنو یا کماچ سمنو را هم در خانه تهیه  هستند، عالوه بر گذاشتن آن در سفره هفت

ها را خشک و آسیاب  گذارند تا جوانه بزند، سپس جوانه کنند. برای این کار گندم را می می
 پزند. ن میکنند و با آن نا کنند و بعد همراه با آرد گندم خمیر می می

 های مربوط به پیشواز نوروز در شهرستان قاینات آیین
سوری در آخرین  بهمن ماه و نیز چهارشنبه 12تا  9مراسم برگزاری جشن سده در فاصله زمانی 

 های مربوط به پیشواز جشن نوروز در این شهرستان بیان کرد. توان از آیین چهارشنبه سال را می
تکانی، خرید مایحتاج و  در قاینات بانوان از روزهای آخر اسفند ماه، نظافت خانه و خانه 

های محلی به  کنند. همچنین پخت نان محلی و انواع شیرینی مواد غذایی برای خانه را آغاز می
ز های گندم، جو، عدس، ماش و ... )کاکل( ا ویژه نان زنجبیلی، نان نفته و سبز کردن سبزه از دانه

 دیگر امور مربوط به پیشواز نوروز است.
ها آتش روشن  در شهرستان قاینات و روستاهای اطراف، چهارشنبه آخر سال بر پشت بام

 خوانند: پرند و ضمن شادی و پایکوبی این شعر را می کنند و از روی آن می می

 سوری زردی ما از تو سرخی تو از ما سوری سوری چهارشنبه
سوری با روشن کردن آتش و از روی آتش پریدن، دود کردن  چهارشنبه در این استان مراسم

شود، با این اعتقاد  اسفند و دور هم جمع شدن و خوردن تنقالت و آجیل و شیرینی برگزار می
 شان برطرف شود. ها و مشکالت زندگی که غم
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چشمی، افروزی در کوزه سفالی مقداری نمک به نشانه شور در همین شب قبل یا بعد از آتش
گذارند و خانم خانه آن را دور  بختی، و سکه به نشانه تنگدستی می چند تکه زغال به نشانه سیاه

اندازد و  چرخاند و از پشت بام به پایین و داخل کوچه می سر خود و سایر اعضای خانواده می
خوشی و شکند. آنها معتقد هستند که بالها و تنگدستی از خانه برطرف و سال جدید با  کوزه می

در فهرست آثار  4/11/91در تاریخ  817شود. این آئین و مراسم به شماره  آرامش شروع می
 معنوی کشور ثبت شده است.

از دیگر مراسم نوروزی در این شهرستان و روستاهای آن در شب چهارشنبه آخر سال، رسم 
ته نشوند و پوشانند که شناخ است. در این رسم دو یا سه زن خود را طوری می 1کوچلیزی

صورت آنها دیده نشود. در حالی که سینی یا الکی در دست دارند، به درب سه یا هفت منزل 
زنند. صاحب خانه مقداری خوراکی  ها را می ای که در دست دارند، درب خانه روند و با مالقه می

ر دارد، برای ریزد. در پایان کسی که نذ از قبیل شیرینی، شکالت و... برای آنها در داخل سینی می
 خورد. ها می برآورده شدن حاجات و کسی که بیمار است، برای شفا از آن

همچنین در روزهای پایانی سال اگر افرادی از هم کدورت و ناراحتی داشته باشند، با 
 کنند که حتماً به دیدار همدیگر بروند. کنند و در ایام نوروز سعی می همدیگر آشتی می

روند و در  هنه، به ویژه در جمعه آخر سال به زیارت اهل قبور میدر روزهای پایان سال ک
 شود. گیرند و مراسم دید و بازدید برگزار می اولین روز فروردین جشن می

در این شهرستان رسم عیدی دادن هنوز مرسوم است. بزرگان فامیل چند روز قبل از عید 
گذارند  تحویل سال آنها را الی قرآن میکنند و قبل از  نوروز هدایا و پول و اسکناس نو تهیه می

 کنند. تا بعد از تحویل سال به عنوان تبرک به مهمانان تعارف 
گویند. در این  می 2«روز علفه»به روز عرفه که آخرین روز سال است، در اصطالح محلی 

کنند لباس یا ظرف کثیفی در موقع تحویل سال در خانه  کنند و سعی می روز خانه را تمیز می
ها آماده  نباشد. همچنین مقدمات سفره عید، لباس، شیرینی و تنقالت را برای پذیرایی مهمان

روند و پای بر سبزه  کنند. برای اینکه سالی خوب و خوش داشته باشند، اهالی به کشتزارها می می
آورند. در یکی از روستاهای اطراف  ها را به خانه خود می گذارند. حتی مقداری از سبزه می
 گذاشتند. ها را در کلیدان خانه می آفریز( سبزه)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kowčlizi 
2 Alafa 
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 آئین و مراسم تحویل سال و ایام نوروز در شهرستان قاینات
شوند. بعد از تحویل سال  سین جمع می هنگام تحویل سال همه اعضای خانواده دور سفره هفت

دهد.  می کنند. بزرگ خانواده به سایر اعضای خانواده عیدی شیرینی و تنقالت به هم تعارف می
در گذشته سفره عید )هفت سین( شامل سرکه، سوسن، سیر، سمنو، سبزه  )که در اصطالح 

شود( سیرموک و سپند بود. عالوه بر آن شیرینی، شکالت، تخم مرغ و  نامیده می 1محلی کاکل
های سفره عید است. در شهر  نیز تنقالت مانند کشمش، کشته انجیر، و عناب از جمله خوراکی

گذارند. در بعضی  مدت سه روز و در شهر قاین به مدت نه روز این سفره را پهن می خضری به
 رفتند. از روستاهای قاینات هنگام تحویل سال به مزارع و سر چشمه آب قنات می

ترها به دیدار بزرگترها و  گویند. کوچک بوسی می در اصطالح محلی به دید و بازدید، دست
فروردین ادامه داشته است. اما در  12و بازدید معموالً تا روز رفتند و دید  بزرگان فامیل می

روزهای اول از جنب و جوش بیشتری برخوردار است. در شهر خضری روز اول فروردین به 
نشستند. اما روزهای  خوردند و بر سر سفره عید نمی رفتند و فقط چای می های بزرگان می خانه

نشستند و صاحب خانه با تنقالت داخل  و سر سفره می رفتند بوسی آنها می بعد دوباره به دست
 (.199: 1376کرد )برآبادی و همکاران،  سفره از آنها پذیرایی می

فروردین در  12است که در روز  یگرد یب یباز جمله مراسم ویژة نوروزی در قاینات مراسم 
آنجایی که این شود. از  شهر خضری برخی روستاهای بخش نیمبلوک این شهرستان برگزار می

است و تاکنون ادامه یافته است، در این مقاله به طور خاص توصیف و   نظیر و ویژه مراسم، کم
 معرفی شده است.

روند تا پای بر سبزه  ها به مزارع و کشتزارها می در روز سیزده فروردین همه خانواده
ز سرسبزی یا همان کاکل کنند. در این رو بگذارند. همچنین نهار را در میان کشتزارها صرف می

 دانند. اندازند، چون آن را بدیمن می را از خانه بیرون می
نوازند، باعث شادی و  های شادی که می آیند و با آهنگ نوازندگان محلی به میان مردم می

دهند. در شهر قاین هنگام راه رفتن  شوند و سالی خوب را به همه نوید می شور و نشاط آنها می
 خوانند: ها این شعر را می بر روی سبزه

 های ما از تو سبزی تو از ما زردی ما از تو شادی تو از ما غم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 زنند. گشایی و برآوردن حاجات سبزه گره می بانوان و دختران دم بخت برای بخت

 ای از نوروز کهن در شهرستان قاینات جلوه یگرد یب یبمراسم 
تحویل  ،سوری چهارشنبه جنوبی، شامل در اکثر مناطق خراسانهای نوروزی  آیین ترین مهم

است. در شمال شهرستان قاینات آیین نوروزی بدر  سیزده سال، دید و بازدید و در پایان هم
نظیر است.  شود که در نوع خود کم فروردین اجرا می 12در روز « یگرد یب یب»دیگری به نام 

ارکردهای متنوعی دارد و شود، ک این مراسم که خوشبختانه هنوز در بخش نیمبلوک اجرا می
از زوایای گوناگون قابل بررسی و تأمل است که در این مقاله به توصیف این مراسم 

 پردازیم. می
های نوروزی خراسـان جنـوبی اسـت کـه در شـهر خضـری و        یکی از آئین یگرد یب یبمراسم 

ود. در ایـن  شـ  روستاهای بسکاباد و کارشک از توابع بخش نیمبلوک شهرستان قاینات برگزار می
در روستای کارشک مستندنگاری شده است. برای اجرای این مراسم هر  یگرد یب یبتحقیق مراسم 
فروردین اغلب زنان و دختران روستا از اول صبح در منـازل مسـکونی خـویش     12ساله در روز 

 معروف است.« گردبی  بی پتیر»کنند که به  نان محلی درست می

گرد، آرد گندم را همراه با آب، روغن، ادویه )نمـک، فلفـل،   بی  بی برای درست کردن پتیر
، بلقیسـت(  3، پتـروک 2، سـرموک 1زرد چوبه، زعفران(، گیاهان دارویی محلی )آویشن، کـالوک 

کننـد و   ها را خرد و با پیاز داغ و حبوبات )عدس( سـر  مـی   کنند. برخی این سبزی خمیر می
روی خمیـر را نقـش   « ماشـوره »د و با نی کنن گذارند. سپس خمیر را صاف می داخل خمیر می

اندازنـد، بـرای خـود و افـراد      کنند و نقش مـی  اندازند. هر بار که نی را روی خمیر فرو می می
کنند و بعد هم خمیر را در داخل آتـش یـا    خواهند و سالمتی دعا می خانواده خود حاجت می

 پزند. تابه می
. برای این کار هر کدام از زنان و دختران است« چراغ»بعد از ظهر زمان درست کردن  2ساعت 

سانتی متری و پنبه یا پشـم کـه از لحـاف یـا تشـک کهنـه و منـدرس         20روستا با یک تکه چوب 
ها تعداد مشخصـی   گویند. این چراغ می« چراغ»درآورده شده است، شمع درست می کنند که به آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Cermok 

3 Petrok 
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گشـایی دختـر و پسـر،     نواده، بخـت ندارد و هر کس به تعداد نیت و حاجتی که دارد )سـالمتی خـا  
کننـد   کند. اهالی ذکر مـی  فرزنددار شدن، سفر مکه و کربال، رزق و روزی حالل( شمعی روشن می

 کند. ای اولین شمع را به نیت سالمتی و فرج آقا امام زمان )عج( درست می که هر خانواده
یک خشت خام از دیوار بی  بی آیند و ترین زن روستا( می )مسنبی  بی سپس همه به در خانه

آورد و روی خشت را با گل از  خراب شده منزل خودش یا از خانه افراد مسن دیگر روستا می
ها را با ذکر صلوات و همچنین دعا  پوشاند و به ترتیب هر کدام از این چراغ قبل آماده شده می

 کند. ها فرو می برای همه افراد حاضر در جلسه در گل
 

 
مراحل درست کردن چراغ(: 2و  1تصویر )   

اولیه را بـه شـرح   « بی بی»داستان بی  بی بعد از اینکه همه زنان و دختران روستا جمع شدند،
 کند: ها نقل می زیر برای آن

کردند. این دختـر بـا دختـر پادشـاه     های قدیم مادر و دختری با همدیگر زندگی می در زمان 
کردنـد و در   ها هر سال نان )پتیر( درست مـی  آندوست و رفیق بود و با هم رفت و آمد داشتند. 

کردند تا اینکه یک سال فراموش کردند این نان را درست کنند. همـان سـال    بین افراد تقسیم می
کند و دسـتور   شود و پادشاه به همین مادر و دختر شک می گردنبند )گلوبند( دختر پادشاه گم می

افتـد کـه    در و دختر در چاه بودند مادر به این فکر میدهد که آنها را در چاه بیندازند. وقتی ما می
هـای   اند. بنابراین از همان خاکچون امسال این پتیر را درست نکرده، به این مصیبت گرفتار شده

زنـد. همزمـان    کند و به نیت درست کردن پتیر، به دیواره چاه مـی  ته چاه با آب خمیر درست می
او گفته گلوبند دخترت در النه کالغ است. بعد از فرستادن بیند که فردی به  پادشاه در خواب می

دهد که مادر و دختر را از چاه  بند( در النه کالغ، پادشاه دستور می مأموران و یافتن گلوبند )گردن
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کند که هر سال این پتیـر را بپـزد و از ایـن پتیـر بـه       بیرون بیاورند. بعد از آن زمان مادر نیت می
جمـع  بـی   کـه دور بـی   تقسیم کند. افـرادی  ان هوا هم بدهد و در بین مردم های دریا و مرغ ماهی
اش  ها را جلوی در خانه بی چراغ کنند. بعد از آن بی اند، همه این داستان را گوش و تأیید می شده

کنـد   شود و برای همه افراد حاضر در جلسه دعا می رد می کند و چند بار از روی آتش  روشن می
 فرستند. می و بقیه هم صلوات

 
بی از روی آتش (: پریدن بی4و  3تصویر )  

خواننـد،  زنند و آواز می گذارند و در حالی که دایره و دف می ها را روی سر می سپس خشت
شوند تا به همـان چـاهی برسـند کـه مـادر و       متر از روستا خارج می 100حدود بی  بی پشت سر

 حاضر خشک و متروک است. دختر را در آن انداخته بودند. این چاه در حال

 
ها به کنار چاه (: بردن چراغ6و  5تصویر )  

کنـد   ها را روشن مـی  چراغبی  بی گذارند و ها را در کنار چاه می پس از رسیدن به چاه، خشت
دعـا  بـی   بـی  چرخنـد.  ها مـی به دور چراغبی  بی چرخد. افراد دیگر هم پشت سر و به دور آن می
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ریزند و افراد حاضر به نیت تبرک  ستند و همزمان نقل و شکالت میفر کند و بقیه صلوات می می
کننـد. مقـداری از پتیرهـا را    اند، به همدیگر تعارف می دارند و از پتیرهایی که پخته شکالت برمی

ریزنـد تـا رزق و روزی    ریزند و مقـداری را هـم بـر روی زمـین مـی      کنند و ته چاه می خرد می
 ود.های دریا و مرغان هوا ش ماهی

 
 به دور آتشبی  بی (: چرخیدن7تصویر )

ای  ها هر کدام از زنان و دختران حاضر در جلسه تکـه  بعد از خاموش شدن و سوختن چراغ 
دارند و به نیـت سـالمتی و بـرآوردن حاجـت بـه پیشـانی و سـینه         شده را برمی از زغال خاموش

دیگـری )کـه در کنـار همـان     دارد و به داخل چاه  زنند. سپس یک فرد خشت را برمی خویش می
کنند و معتقد هستند که بالو بـدی را   فرستند و دعا می اندازد و همگی صلوات می چاه است( می

در داخل چاه انداختند و سالی نیکو و خوب در پیش خواهند داشت. مراسم با رقص و پایکوبی 
 (.1396اهنی، گردند )ک های خود برمی رسد و افراد به خانه و آواز خوانی به پایان می

 
شده های سوخته (: سیاه کردن پیشانی با زغال8تصویر )  
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شده (: به چاه انداختن چراغ سوخته10و  9تصویر )  

 گیری نتیجه
( درباره 1376نگاری شهرستان قاینات )برآبادی و همکاران،  همان طور که در گزارش مردم

پایبندی به آداب و مراسم صحبت شده ها و  سابقة تاریخی شهرستان و در نتیجه بزرگداشت آئین
ای تاریخی  کنند که شهرستان قاینات سابقه است، نگارندگان این پژوهش نیز در پایان بیان می

ها و مراسم فرهنگی متعددی دارد که برپایی هر سالة این مراسم سبب زنده نگاه  همراه با آئین
اسم ملی  آدابی دارد که هر یک دارای ها و مر داشتن آنها تا این زمان شده است. معموالً آئین

اند و حاوی پیام و اندرزی مهم برای مردم هستند.  مفهومی خاص بوده، با هدف شکل گرفته
های ذکرشده برخوردار است، باعث شور،  گردی نیز ضمن آنکه از همه ویژگی مراسم بی بی

تواند  ها همچنین می ینشود. معرفی این مراسم و آئ نشاط و احترام به بزرگان و سالمندان می
 موجب شناساندن آنها به افراد غیربومی و جذب گردشگر شود.

 منابع
. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ای آفرینش نوروز جلوگاه اسطوره(. 1372پور. ابوالقاسم ) اسماعیل

 12فرهنگی. پرتال جامع علوم انسانی. 
(. 1376مه، شهبازی. رقیه، کیانی. صدیقه )برآبادی. سیداحمد، شعیبی. غالمحسین، همایی. معصو

 . آرشیو ادارة کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی. چاپ نشدهنگاری شهرستان قاینات مردم
(. 1390محمدباقر، ریاسی. مهدی، ایوبی. سیدسعید، ضیایی. علی ) .حسینعلی، سورگی .برزگران

 . تهران: آموزش و پرورشجغرافیای استان خراسان جنوبی
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. ترجمة های دانشنامة ایرانیکا( قبل اسالم؛ نوروز )از مقالهنوروز در دوران ما(. 1398مری )بویس. 
 15-55منش. فرهامه:  محمدرضا اخالقی

های  های عید باستانی نوروز و آیین بررسی ویژگی(. 1395بخش. هانا ) شیخی نارانی. هانیه، جهان
 61-88. فرهامه: مرتبط با آن

. آرشیو ادارة کل شناسی بخش نیمبلوک شهرستان قاین گزارش بررسی باستان(. 1395عنانی. بهرام )
 میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی. منتشر نشده

آرشیو ادارة کل میراث  پروندة پیشنهادی ثبت در فهرست آثار معنوی کشور. (.1396کاهنی. فریبا )

 یع دستی خراسان جنوبی. منتشر نشدهفرهنگی، گردشگری و صنا

 

 

 

 

 

 

 

 


