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آداب و رسوم مردم کرمان
آداب و رسوم، عقايد و عادات اقوام و ملل، بيانگر نوع تفکر و خصوصيات مردم هر منطقه است. و از اين طريق می توان روحيه، 

تعلقات و خلقيات خاص هر ملت را دريافت کرد.
لطيفه ها،  قصه ها،  افسانه ها،  قالب  در  که  است  مردم  تودٔه  دانستنی های  منطقه،  هر  مردم  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  از  منظور 

ضرب المثل ها، معماها، ترانه ها، دعاها، نفرين ها، قسم ها، کنايات و غيره در يک منطقه رواج دارد. 
استان کرمان، محل سکونت مردمی با عقايد مختلف دينی و مذهبی است که هر کدام از آنها آيين و مراسم خاصی دارند. کرمان، 

همچنين  محل کوچ و زيست ايالت مختلف عشايری است که فرهنگ آنها با فرهنگ شهری اختالف اساسی دارد.
به طور کلی، فرهنگ منطقٔه کرمان بر بنياد دو عامل شکل گرفته است. از يک سو شرايط طبيعی و از سوی ديگر تاريخ پرفراز 
و نشيب اين منطقه است که در مجموع به عادت قناعت و صبوری مردم منجر شده است. اين همه بدين معناست که فرهنگ استان 
کرمان از ترکيب جوامع شهری، روستايی و عشايری و همچنين متأثر از جريانات تاريخی و آيين های مذهبی بوده و همين عوامل باعث 

پيدايش خرده فرهنگ هايی در سطح استان پهناور کرمان شده است. 
به اين ترتيب، فرهنگ مردم هر منطقه، طی ساليان متمادی با لهجه و طرز تفکر و محيط زندگی مردم آميخته شده و در نتيجه 
موجب تفاوت هايی ميان مردم مناطق مختلف شده است. نوع پوشش و لباس مردم مناطق مختلف کرمان نيز تحت تأثير آداب و سنن و 

شرايط خاص اقليمی متفاوت است.
از جمله مشخصه های مردم کرمان، پای بندی آنها به آداب و رسوم و سنت های ملی و مذهبی است، تا آنجا که برخی از رسوم 

نظير جشن سده، تنها در کرمان، هنوز باشکوه برگزار می شود.
در کرمان، همچنين مراسمی چون عيد نوروز و سنت های وابسته، نظير چهارشنبه سوری، سيزده بدر، خانه تکانی، تهئه سبزه 
و   ... همراه با آداب و رسوم خاصی، مانند پختن ِسِمنو، تهئه کُماچ ِسهن (ِسن) و ساير خوراکی ها به گونه ای با شکوه برگزار می شود. 

ساير مراسم  مانند شب چله، شب شيشه و برخی جشن های ملی و سنتی ديگر نيز مورد توجه و احترام مردم کرمان است.

روحيه  و منش مردم کرمان
روحئه مردم کرمان متأثر از فرهنگ اين جامعه است. کرمانی ها صبور، قانع، فعال، امين و مهمان  نواز هستند. آنها به بزرگ ترها 
احترام می گذارند و با وجودی که عوامل طبيعی مساعد نيست، تا آنجا که مقدور باشد برای آباد کردن زمين ها و حفر قنوات تالش 
می کنند. در کرمان به نسبت جمعيت خود مراسم سوگواری و ارادت به خاندان آل عصمت و طهارت عليهم السالم بيشتر از جاهای 

ديگر برگزار می شود.

 درس نهم   : آداب و رسوم مردم استاندرس نهم   : آداب و رسوم مردم استان 
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دين و مذهب
اگر چه بيش از ۹۵ درصد مردم استان کرمان مسلمان و شيعه اند، اما اديان و مذاهب ديگری چون زرتشتی، کليمی و مسيحی 
نيز در کنار مسلمانان، زندگی می کنند. به خصوص زرتشتی ها که صاحب محله، مدرسه دخترانه و پسرانه، آتشکده، موزه و گورستان 

مخصوص اند، مراسمی چون جشن سده را با شکوه برگزار می کنند.
  

گويش کرمانی
حتماً تا به حال دقت کرده ايد که مردم مناطق مختلف ايران، با گويش های مختلف سخن می گويند. اين گويش ها معموالً سابقٔه 

طوالنی دارند و مردم هر منطقه به خاطر ارتباط کالمی با يکديگر به راحتی و با عالقه آن را به کار می برند.
دارد.  محلی  گويش های  ديگر  با  تفاوت هايی  آوايی  و  دستوری  واژگانی،  لحاظ  از  که  می شود  گفته  زبان  از  گونه  ای  به  گويش 

همچنين، گويش از نظر توانايی ايجاد ارتباط، کمتر از زبان رسمی نيست، و احتياجات اجتماعی مردم يک منطقه را برآورده می کند.
ايران از ديرباز، به دليل وسعت قلمرو، غنای فرهنگی و حضور اقوام مختلف، دارای تنوع گويشی بسيار است. در استان پهناور 
کرمان نيز اين گوناگونی گويش به نحوی چشم گير مشاهده می شود. البته در چند دهٔه اخير، با توجه به نقش رسانه ها در ترويج زبان 

رسمی، به مرور گويش ها رو به فراموشی می روند. با اين وجود، هنوز تفاوت های گويشی ميان شهرهای مختلف به چشم می خورد. 

شکلشکل۱ــــ۳ــ مراسم تعزيه خوانی در کشکوئيهــ مراسم تعزيه خوانی در کشکوئيه
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موقع  می کنند،  استفاده  محلی  گويش  از  کمتر  که  مردمی  حتی  هستند.  غنی  عموماً  گويشی  نظر  از  منطقه،  هر  ضرب المثل های 
کاربرد ضرب المثل، از گويش محلی استفاده می کنند.

فعاليتفعاليت
                             ــ با توجه به گويش مردم محل سکونت شما جدول زير را تکميل نماييد.

قارچ محلیجير جيرکعنکبوتچلوصافیگرسنهباجناقمادرپدربزرگگرد وغبارکلمه

تلفظ محلی

 برای مطالعه 
نمونه ا ی از ضرب المثل های کرمانی

٭ آب از کُنج ناخونش نمی چکه
آب از گوشٔه انگشت اش نمی ريزد؛ کنايه از اينکه بسيار خسيس است.

٭ تُـُرش باال به آفتابه ميگه دو کتو
عيبجويی  ديگری  از  اما  است،  عيب  از  پر  شخصی  اينکه  از  کنايه  داری؛  سوراخ  دو  می گويد  آفتابه  به  آبکش 

می  کند.
٭ خونٔه همسايه کُماچه به ما چه؟

خانٔه همسايه کماچ درست می کنند و به ما مربوط نيست؛ کنايه از اين که  در کار ديگران مداخله نکنيم.

نمونۀ الاليی کرمانی
االالال گلم الال / بخوابه بلبلم الال
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اال الاليی الاليی/ برو لولوی صحرايی
برو لولو جهنم شو/ بال گردون رودم شو

برو لولوی صحرايی/ تو از رودم چه می خواهی
که رودم کرده الاليی

دوبيتی عاميانه
در  مثالً  دارند؛  را  خود  خاص  بوی  و  رنگ  مختلف،  مناطق  جغرافيايی  شرايط  به  بسته  عاميانه  دوبيتی های 
روستاهای کويری گلباف مشتمل بر سه روستای ُحۡرَمک، نَۡسۡک و ِکشيت بيشتر با واژه هايی نظير لوت، شتر، و نخل 

سر   و کار داريم؛ اما روستاهای شمالی که ميوه های سردسيری دارند اين دوبيتی ها رنگ و بوی ديگری دارند.
نمونۀ دوبيتی

                           ٭ غريبی سخ مرا دل گير داره                     فلک     ور   گردنم     زنجير  داره
                          فلک از   گردنم زنجير ور دار                     که غربت خاک دامنگير داره
                           ٭  سر   کوه بلند نی   می زنم   نی                      شتر گم کردم و پی می زنم پی
                       شتر      گم    کرده ام     با    کره هاشی                        گلی گم  کرده ام شايد تو باشی 
                           ٭ سر کـوه  بلند  فـرياد کردم                       اميرالمؤمنين   را   ياد    کردم
                       اميرالمؤمنين   ای   شاه مردون                      که رو ور   قبلٔه حاجات کردم

فعاليتفعاليت
روان  نثر  به  نيز  را  آنها  معنای  و  نموده  بيان  را  خود  زندگی  محل  رايج  المثل های  ضرب  از  مورد  چند  ۱ــ 

بنويسيد.
۲ــ نمونه هايی از سروده های محلی منطقه سکونت خود را جمع آوری نماييد.
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موسيقی کرمان
 موسيقی محلی کرمان از جايگاه خوبی برخوردار است؛ به گونه ای که برخی از سازهای محلی اين استان در دنيا 

بی نظير است.
موسيقی نواحی استان به ترانه های کار، شادمانی، روايی و حماسی، سوگ آواها، الاليی ها، صوفيانه، مذهبی و 

آيينی، ساربانی، زورخانه و کولی ها تقسيم بندی می شود.
سازهای موسيقی نواحی استان، شامل کوبه ای، بادی و زهی است.

سازهای کوبه ای پوستی نظيرجوغ، انواع دايره، دهل، تمبک و تمپو است. 
سازهای کوبه ای بدون پوست را به کوزه، سنگ، چوسر (چوب سحر) و خلخال می توان تقسيم بندی کرد.

شکل شکل ۲ــ ــ ۳ــ  نمونه ای از سازهای ــ  نمونه ای از سازهای 
کوبه ای و بادی محلی کرمانکوبه ای و بادی محلی کرمان

بيشتر بدانيم  
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 برای مطالعه 
نمونۀ ترانه محلی کرمان

رفتم به باغ پسته / مندلی خان نشسته
سنگی زدم به دوشش / مرواری ريخت تو کوشش (کوش = دامن)

"ای"  طرف جو جکيدم /  "او" طرف جو جکيدم 
شاخ نباتی ديدم / برداشتم و دويدم

گفتم ننه، ننه، من آش می خام؛
قاشق نقاش می خام/ زن قزلباش می خام

ُارسی فرش کرده می خام/ قليون چاق کرده می خام
سوار"ای" لوک نمی شم/ سوار "او" لوک نمی شم

سوار َجمازه می شم/ تا در دروازه می شم
که دروازه نگين داره/ که ُقفل عمبرين داره

نمونه ای از باورهای قديمی
اگر گربه برابر انسان دست و صورتش را بليسد نحس است.

اگر کف دست انسان بخارد پول گيرش می آيد.
اگر در فنجان چای يک پر چای روی فنجان آمد مهمان می رسد.

آب خوردن از کوزٔه شکسته يا ليوان شکسته خوب نيست.
موقع طبخ سمنو اگر چشم ناپاک به ديگ بيفتد سمنو خراب می شود.

شب ششم زائو که به شب شيشه معروف است، شيشه ای را باالی بام می گذارد. عده ای هم از بستگان زائو در 
اتاق جمع می شوند و تا صبح شب زنده داری می کنند تا از آمدن آل و شيشه و غيره جلوگيری کنند.

صنايع دستی استان کرمان
صنايع دستی، هنر سنتی و نماد همبستگی اقوام مختلف ايرانی است و ريشه در فرهنگ و تاريخ کشورمان دارند. در واقع، 

صنايع دستی هر منطقه معرف فرهنگ همان منطقه به ساير نقاط کشور و جهان است.
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پته، گليم، شريکی پيچ، مشبک، ُمَعَرق و ُمَنبَت چوب، طراحی سنتی، طراحی گليم، طراحی قالی، تذهيب، مينياتور، مس تزئينی، 
مجسمه سازی، عروسک ها و لباس های محلی ، آيينه دوزی، سکه دوزی و چاقو سازی از جمله صنايع دستی استان کرمان است.

پَته دوزی: پته از جمله صنايع دستی زنانه دوزی است که با نخ های رنگی، روی پارچٔه مخصوصی که به آن عريض می گويند، 
دوخته می شود. پته در رنگ های سفيد، سبز و قرمز و ... عرضه  می شود وهر چه دوخت پته ريزتر و ظريف تر باشد، مرغوب تر است.

پتٔه کرمان که از نظر زيبايی و چشم نوازی شهرت دارد برای روميزی، سجاده، پرده و ... مورد استفاده قرار می گيرد.

شکلشکل٣ــــ۳ــ پته دوزی هنر دستی زنان کرمانــ پته دوزی هنر دستی زنان کرمان

بافی  قالی  برای  مرغوبی  بسيار  پشم  کرمان  بافی:  قالی 
ظريف ترين  و  نفيس ترين  عنوان  به  قديم  از  کرمان  قالی  و  دارد. 
قالی ايران و دنيا شهرت دارد. شهرت قالی کرمان به دليل تلفيق 
جذاب طرح و رنگ است و يکی از زيباترين و خوش سبک  ترين 

بافته های جهان ،قالی راور است.
رايج در فرش  درختان،  نقش  طرح و نقش گل و گياه و 
کرمان است و رنگ های کرم، الکی، سرمه ای و خاکستری از 

پرکارترين رنگ ها در فرش کرمان، محسوب می شوند.
شکلشکل۴ــــ۳ــ قالی کرمانــ قالی کرمان
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شهرت  که  می بافند  گليم  نوعی  خود  آفرين  هنر  سرپنجٔه  با  بافت»   » و  سيرجان»  عشاير«  روستايی  زنان  پيچ:  شريکی  گليم 
جهانی دارد.

در اين نوع بافته، پود، در پرز گليم مخفی می شود. گره متن يا آبدوزی نيز به مدد بافت می رود و نقش و نگاری از هنر می آفريند. 
عشاير اين منطقه موقع بافت اين نوع گليم، گل هايی چون کشميری، گلدانی، موسی خانی، سماوری، درختی و حشمتی خلق می کنند 

که نمونٔه آن را تنها در گلزار هنر کرمان زمين بايد جست وجو کرد.

شکلشکل۵  ــ  ــ۳ــ گليم شريکی پيچــ گليم شريکی پيچ

قّوه تو: قّوه تو،  نوعی خوراکی خوشمزه و مقوی و به شکل پودر است که در لهجٔه محلی به آن ُقّوتو می گويند. آن را از آسياب 
گياهان مفيدی درست می کنند. کرمانی ها از قّوتو برای پذيرايی از مهمان، به خصوص مراسم تولد نوزاد استفاده می کنند.

انواع قّو تو شامل قهوه ای، نخودچی، پسته ای، نارگيلی  وجود دارد که همٔه آنها خوشمزه و مقوی اند.

شکلشکل۶  ــ  ــ۳ــ انواع قّوتوــ انواع قّوتو
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کلمپه  کرمان،  در  رايج  شيرينی های  جمله  از  کلمپه: 
است که آن را از ترکيب خرما، آرد و روغن درست می کنند. 
زعفران  و  گردو  با   آنکه  از  تازه تری  انواع  اخير،  سال های  در 
درست می شود باب شده است. در برخی موارد نيز از روغن 
محلی در طبخ آن استفاده می شود، که برخی اين نوع را بيشتر 
می پسندند. مصرف کلمپه عالوه بر اينکه در کرمان رواج زيادی 
استقبال  خوب  سوغات  يک  عنوان  به  شيرينی  اين  از  دارد؛ 

می شود. 

شکلشکل۷  ــ  ــ۳ــ کلمپۀ کرمانیــ کلمپۀ کرمانی

کماچ ِسهن: اين شيرينی از ترکيب جوانٔه گندم، خرما و روغن درست می شود و سرشار از انرژی و بسيار مقوی است. 
ساير شيرينی های خانگی: عالوه برکلمپه و کماچ سهن، شيرينی های ديگری چون سوهان زرند، مسقطی سيرجان، حاج بادام، 

نان برنجی ، برشتو، نان پر، زبون ميرزا و ... به صورت خانگی در کرمان درست می شود که بسيار سبک، کم شيرينی و خوشمزه اند.

 برای مطالعه 
نمونۀ بازی های محلی: سرگريزکو

در اين بازی، يکی از بچه ها به عنوان رئيس انتخاب می شود. بچٔه ديگری سر خود را روی دامن او می گذارد. 
رئيس چشم های او را محکم می بندد. ساير بچه ها هر يک در گوشه ای پنهان می شوند. پس از آنکه بچه سر بر داشت؛ 

رئيس می خواند: 
سر ور داشت و سر ور داشت

هر جا هستی قايم باش!
در اين مرحله، رئيس يک يک بچه ها را نام می برد. هر بچه ای که اسمش گفته می شود بايد دست بزند يا صدايی 

از خود در آورد.  بچه ای که روی چشم اش بسته شده بايد حدس بزند که هر کدام از بچه ها کجا پنهان شده اند.
با اين ترتيب؛ بازی ادامه می يابد تا زمانی که او بتواند همٔه بچه های ديگر را پيدا کند.
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ويژگی های فرهنگی استان

فعاليتفعاليت
ــ چگونگی انجام چند نمونه از بازی های محلی که می شناسيد را  تشريح نماييد. 

فرهنگ زرتشتی
باعث  کرمان،  در  دينی  اقليت  همين  وجود  ديارند.  اين  در  ساکن  زرتشتی   مردم  کرمانی ها،  احترام  مورد  اقليت های  از  يکی 
ماندگاری سنت ها و آيين های زرتشتی در اين منطقه شده است. آيين هايی مثل جشن سده، جشن مهرگان، لباس سبز پوشيدن در مراسم 

عقد و... از جملٔه آنهاست. آتشکدٔه مقدس و زيارتگاه پير سبز در منطقه حکايت از وابستگی آنها به آيين های مذهبی خويش است.

لباس عشاير
در جامعٔه شهری کرمان، به دليل غلبٔه زندگی شهری و نفوذ رسانه ها مردم از نظر پوشش، تقريباً يکسان می پوشند. اما در جامعٔه 

عشايری اين تفاوت ها هنوز به چشم می آيد. 
زنان ايل آسياب بر، لباس گشاد تا سر زانو و روسری به نام « شيلک » دارند که با سکه تزيين شده است. مردان شلوار گشاد و 

مشکی  و پيراهن سفيد می پوشند. 

شکل شکل ۸  ــ  ــ۳ــ پوشش زنان عشاير بلوچ کرمانــ پوشش زنان عشاير بلوچ کرمان
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زنان ايل افشار، از جمله طايفٔه قاسم اوالدی، لباس های بلند می پوشند؛ دور سر دستمال می بندند و روی آن چارقد می گذارند. 
در ايل بُچاقچی، زنان دامن چين دار، چارقد، دستمال و عمامه؛ اما مردان، شال و قبا و گيؤه ملکی دارند.

جشن سده يا آيين سده سوزی 
جشن سده از قديمی ترين جشن های ايرانيان است که هنوز برگزاری آن در ميان مردم کرمان به ويژه زرتشتی ها رايج و طرفداران 

زيادی دارد.

شکلشکل۹ــــ۳ــ لباس وکپر بلوچ بامری رودبار جنوبــ لباس وکپر بلوچ بامری رودبار جنوب

شکلشکل۱۰۱۰ــــ۳ــ مراسم جشن سده در کرمانــ مراسم جشن سده در کرمان
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ويژگی های فرهنگی استان

 مراسم اين جشن غروب روز دهم بهمن هر سال، هنگامی که هزاران نفر به تماشا آمده اند برگزار می شود. مراسم با برپايی آيين 
نيايش توسط موبدان زرتشتی در محل باغچٔه ُبداغ آباد  آغاز می شود؛ سپس  با تشريفات ويژه ای از محل باغچه  خارج می شوند، و در 
محوطٔه باز مقابل باغچه، با آتش زدن خرمن بزرگی از هيزم، در حالی که هزاران نفر از مردم کرمان، برای تماشا آمده اند، آيين سده سوزی 

را به جا می آورند. 
دربارٔه دليل پيدايش اين جشن، نظرات مختلفی بيان شده است. گروهی معتقدند دهم بهمن ماه به تقويم کهن، صد روز از فصل 
سرما گذشته يا پنجاه شب و پنجاه روز به نوروز باقی مانده است، و چون فصل کشت   وکار به زودی فرا می رسد زمين بايد با آتش سده 
گرم شود. برخی نيز داليل افسانه ای عنوان می کنند. اين عده با اشاره به داستان ضحاک مار دوش می گويند، در اين روز فريدون بر 

ضحاک پيروز شده و اين جشن از يادگارهای آن دوره است.
آيين  سيرجان  و  بافت  چادرنشينان  بين  در  هنوز  مثال،  برای  می دانند؛  چوپانی  و  دهقانی  جشن  يک  صرفاً  را  آن  نيز  بعضی 

سده سوزی چوپانی برگزار می شود.

زيارت پنج تن 
اين مراسم همه ساله از آغاز سال نو به مدت سه روز در اطراف آرامگاه يا زيارتگاه پنج تن در ِمهناباد رودبار برگزار می شود و 

همزمان با آن، بزرگ ترين بازار ساالنٔه منطقٔه نيز تشکيل می شود.
از حدود دهم اسفند ماه دکان داران عنبرآبادی و سپس رودباری و محلی به مهناباد آمده چادر می زنند و برپايی بازار را تدارک 
می بيند. آن گاه جمعيت بی شماری از تمامی ده نشينان و عشاير ساکن منطقٔه جيرفت و مناطق مجاور آن به مهناباد وارد شده و با برپايی 

چادر در زير درختان و قربانی کردن گوسفند و فراهم ساختن سور و سات به شادی و تفريح می پردازند.
در اين هنگام، مهناباد به صورت بازار ساليانه برای مردمی در می آيد که از ساردوئيه تا منوجان و از فارياب تا دلگان بلوچستان 

برای شرکت در بزرگ ترين اجتماع روستايی ــ عشايری منطقه گرد می آيند.

مراسم سوگواری
مراسم سوگواری در ميان عشاير از اهميت ويژه ای برخوردار است و با شکوه و سوز و گداز برگزار می شود. وقتی شخصی 
از مردم ايل جبال بارز فوت کند، ايل يکپارچه در ماتم و عزا فرو می رود. ابتدا همٔه مردم ايل جمع می شوند و در مراسم غسل و دفن 

متوفی شرکت می کنند. آنها پس از صرف ناهار احسان، به خانه های خود بر می گردند.
اولين پنج شنبه ای که فرا می رسد، مرد و زن جمع شده به گورستان می روند و پس از خواندن فاتحه بر می گردند. از آن پس، هر 
روز عده ای از نزديکان و آشنايان ساکن در جاهای ديگر برای تسليت گفتن به منزل متوفی می روند. اين رسم در ناحئه گاوگان تا يک  

سال طول می کشد.
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 برای مطالعه 
نمونه ای از چيستان ها

ای سرکو اره اره؛ اون سرکوه دره دره؛ ميون کو گوشت بره؛ باالترش روغنگری؛ باالترش گله چرون.
پاسخ: صورت و بينی و دهان و موی سر انسان

عجايب صنعتی ديدم در اين دشت؛ که بی جون ور رد جوندار می گشت.
پاسخ: گرجين، خرمن کوب سنتی

از در در آمد نر پلنگ؛ عصای دستش همه رنگ
پاسخ: قالی

سه دکون دوش به دوش يکی مخمل فروش يکی آرد فروش و يکی چوب فروش
پاسخ: سنجد

فعاليتفعاليت
ــ هر کدام از دانش آموزان، دست کم پنج چيستان از محل زندگی خود جمع آوری و به کالس ارائه دهند.
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