
فصل سوم

ویژگی های فرهنگی استان زنجان
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استان زنجان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود و همسایگی با استان های متعددی، از تنوع و ترکیب قومی برخوردار است.
این استان عالوه براقوام ترک، کردها، تات ها و فارس ها را هم درخود جای داده است. هر یک از این اقوام دارای آداب و رسوم 
خاصی اند که در طول زمان از طریق زندگی کوچ نشینی، روستانشینی و زندگی شهری کسب کرده اند. شناخت این آداب و رسوم کهن 
اجتماعی به حفظ ارزش ها و میراث فرهنگی این خطّه از ایران کمک شایانی می کند. ویژگی های فرهنگی استان را می توان در موارد 

زیر جست وجو کرد.

عید نوروز
نوروز رستاخیز طبیعت و تولدی نو در گیتی است. در این آیین ملی مردم استان زنجان هم مانند سایر هم وطنان خود به یمن 
و مبارکی جشن می گیرند. با فرا رسیدن نوروز، شور و شوق  وصف ناپذیری در زندگی مردم به پا می شود. همه خانه هایشان را پاکیزه 
می کنند و لباس های تازه می پوشند، و باچیدن سفرٔه هفت سین و قراردادن قرآن در کنار آن جلوه ای روحانی به آن می بخشند.با دید و 

بازدید از اقوام و خویشاوندان، دوستان و همسایگان، دشمنی ها و کدورت ها را به دوستی و تفاهم تبدیل می کنند. 
این جشن باستانی و ملی در تمام نقاط استان با اختالفات جزئی در نحؤه اجرای مراسم برگزار می شود. از دیرباز گروهی به نام 

پیام آوران و پیشاهنگان نوروز و نوبهار اقدام به اجرای نمایش های متعددی می نمایند که برخی از آنها عبارت اند از:
1ــ ِتکم گردانی
2ــ میرنوروزی
3ــ ناری ناری

4ــ حاجی فیروز
5   ــ و…

آیا شما هم می توانید به چند نمونٔه دیگر از آنها اشاره کنید؟

ویژگی فرهنگی استان  درس 9

آنچه که انسان را می سازد  ،   فرهنگ صحیح است. 

                                                                             امام خمینی)ره(



55

ویژگی فرهنگی استان

شکل 1ــ3ــ سفرۀ هفت سین همراه با صنایع دستی بومی استان
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بیشتر بدانیم  
نمایش عروسکی تکم گردانی: تکم گردانی یکی از نمایش های 
و  اویونی  تکم  نام  به  و  است  استان  این  در  نوروز  ویژٔه  سنتی  و  آئینی 
نوروز  از  قبل  روز  15 الی20  از  است.که  معروف  نیز  اویونی  تکمچی 
رنگی  پارچه های  انواع  و  ازچوب  که  بزی است  تکم،  شروع می شود. 
و مخمل قرمز و پولک و آیینه و زنگوله، سکه و منجوق تزئین می شود 
و چوب باریکی بـه صورت پایه بـه طول حدود50 سانتی متر به زیر شکم 
آن متصل می شود و تکم چی بـا حرکاتی بسیار هماهنگ آن را بـه رقص 

در  می آورد و شعرهای دلنشین در وصف عید نوروز و بهار می خواند.
تکم تکم نازائیلر  ــ چوباناآوازائیلر

ـ  بایراماپشوازائیلر یغارقویون قوزونو ـ
بیزیم یرده یومورتانی یواّلر ــ اونی دونب یّدی رنگه بویاّلر

یّدی سینده تحویل اوسته قویاّلرــ سیزین بوتازه بایرامیز موبارک
آییز، ایلیز، هفتز گونوزموبارک

شکل3ــ3ــ نمونه ای ازمراسم 
شب چله در روستا

شب چّله
یلدا به عنوان طولنی ترین شب سال که به چلّه نیز معروف است، در استان زنجان هم مانند سایر استان ها از حال و هوای ویژه ای 
برخوردار است. به طوری که اهالی استان، برای پذیرایی و برگزاری مراسم خاص آن با خرید آجیل، هندوانه، و میوه های مختلف و 
شیرینی به استقبال این شب طولنی می روند. همچنین خانوادٔه داماد برای عروس، با تهیٔه هدایایی همراه با خوراکی های این شب که 
در مجموعه ای به نام »خونچا« گردآوری کرده اند به دیدار خانوادٔه عروس می روند. در این شب بزرگترها با شاهنامه خوانی و قصه های 

شیرین ایرانی اعضای خانواده را سرگرم کرده و این شب را گرامی می دارند.

شکل2ــ3ــ نمایش تکم گردانی
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برای مطالعه
لباس های محلی

پوشش محلی و سنتی زنان و مردان استان زنجان بسیار جالب و قابل توجه است. پوشش مردان را کت و شلوار 
معمولی با کاله نمدی با نام محلی کچه بورک و گیوه یا چارق تشکیل می دهد و پوشش محلی زنان نیز از چندین تکه 
لباس و تزیینات متفاوت چون انگشتر، النگو و… تشکیل شده که بسته به قدرت اقتصادی افراد، زینت های مختلفی 

نیز با این لباس ها استفاده می شوند. برخی از این لباس ها عبارت اند از: 
چنه التی )زیرچانه(: ابزاری است که از سکه های قالب دار به هم پیوسته و یا منجوق های رنگارنگ تشکیل 

شده و جهت حفاظت پوشن استفاده می شود و نوعی زینت نیز به شمار می آید.
یاشماق: نوعی روسری که برای پوشش دهان، چانه و گردن استفاده می شود.

جلیزقا: پوشش مخصوص بالتنه است که بدون آستین بوده و نوع آستین دارآن یل نام دارد.
کوینک: پوششی که اندکی بلندتر از جلیزقا بوده و زیر آن استفاده می شود. این پوشش از طرح ها و رنگ های 

گرم انتخاب می شود.
تومان: پوششی که به دو نوع بلند و کوتاه تقسیم می شود. نوع بلند آن شلیته و نوع کوتاه آن قصاتومان نام 

دارد. معمولً شلیته توسط افراد مسن و قصاتومان توسط جوانان مورد استفاده قرار می گیرد.
شلوار: این پوشش از پارچٔه ضخیم و تیره رنگ انتخاب می شود.

رشد  با  هم زمان  می شود.  استفاده  مسافرت ها  و  میهمانی ها  در  که  است  نوعی جوراب شلواری  نیم ساق: 
صنعتی و گسترش شهرنشینی به خصوص در شهرهای بزرگی چون شهر زنجان پوشش های یاد شده تغییر یافته و حتی 
برخی از آنها به فراموشی سپرده شده اند. در حال حاضر در شهرها و روستاهای بزرگ تر استان، پوشش غالب زنان و 
مردان را همان پوشش معمولی رایج در کل کشور تشکیل می دهد و برای دیدن پوشش های محلی بایستی به روستاها 

و شهرهای کوچک استان که نفوذ صنعتی کمتر بوده مراجعه کرد.

شکل 4ــ3ــ نمونه ای از لباس های محلی استان
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جشن حااّل

با  ارتباط  در  و  است  کشاورزان  و  دهقانان  مخصوص  و  می شود  برپا  زنجان  انگوران  منطقٔه  در  جشن  این 
جمع آوری محصولت کشاورزی بوده و کهن ترین سنت رایج در منطقه است که احتمال دارد ریشه های آن با آیین 
زرتشتی ارتباط داشته باشد. در اوایل فصل پاییز پس از اینکه محصولت کشاورزی از مناطق کشت و زرع و خرمنگاه 
جمع آوری می شود، این مراسم انجام می پذیرد. بدین ترتیب، هنگام برداشت محصول، از زمین هر خانوار به مقدار 
حدود 20 متر مربع از مزرعه گندم خود را به عنوان »حاّل« باقی می گذارند. در روز مراسم، تعدادی از همسایگان 
زمین زراعی و فامیل را به »حال« دعوت می کنند و مراسم را در زمین زراعی با طراوت خاصی تدارک می بینند. این 
مراسم مخصوص مردان است. مهمانان با صرف ناهار که توأم با »مبارک باد« و »پر برکت باد« است با همراه داشتن 
نانی ضخیم به نام »نزیک« که از شیر پر چرب گوسفند تهیه شده است به محل باقی ماندٔه گندم مراجعه می کنند، این افراد 
با در دست داشتن داس خود، دور گندم باقیمانده حلقه می زنند و یکی از ریش سفیدان پس از ذکر اسمااللّه و صلوات 
شروع به درو کردن گندم می کند و بقیه هم مقداری از گندم را درو می کنند. پس از ذکر چند قطعه شعر در ارتباط با 
کار کشاورزی و تکرار چندین مرتبه »حال« گندم را درو می کنند و هر کس هر چقدر درو کرده به عنوان تبرک و برکت 
انبار گندم به همراه خودش می برد.سپس نان »نزیک« و میوه را ریش سفیدان بین حاضران تقسیم می نمایند و آنها با ذکر 

»برکت به خرمن« محل »حال« را ترک کرده و مراسم پایان می پذیرد.

برای مطالعه
موسیقی

از گنجینٔه موسیقی  بومی استان زنجان  موسیقی 
فولکلوریک و کالسیک آذری تأثیر پذیرفته است و در 
حال حاضر نیز وجه غالب ترکیب موسیقی بومی، به ویژه 
پیوستگی  می دهد.  تشکیل  را  استان  روستایی  مناطق 
از  زبان  آذری  مردم  با  استان  مردم  قومی  و  فرهنگی 
یک سو و ارتباط آن با منطقه هایی، غیر از زبان آذری از 
سوی دیگر، زمینٔه شکل گیری نوعی از موسیقی محلی 
شکل 5  ــ3ــ موسیقی محلی استانویژه را فراهم آورده است، که به موسیقی زنجانی معروف 
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است. اما آنچه باید به یاد داشت، پیوستگی عمیق و ریشه دار میان موسیقی محلی زنجانی با موسیقی آذربایجانی است. 
در بیشتر روستاهای استان زنجان، جشن های عروسی با هنرنمایی های عاشیق ها آغاز و پایان می یابند. در حال حاضر 
عاشیق های زنجانی با نغمه ها و ترانه های دلکش و داستان سرایی های خود که ریشه در ژرفای فرهنگ فولکلوریک این 
خطه دارد، رونق بخش محفل ها و جشن های مردم استان، به ویژه در روستاها هستند. عالوه بر آن موسیقی مقامی نیز 
که تحت تأثیر مستقیم موسیقی مقامی آذربایجان است، در برخی از جشن های مردم، به ویژه در مناطق شهری، نواخته 

می شود.

فعالیت 
1ــ چند نمونه از بازی های محلی استان زنجان را نام ببرید.

2ــ مجموعه ای ازضرب المثل های رایج در استان را جمع آوری نموده و در کالس برای همکالسی های خود 
بخوانید.

3ــ تحقیق کنید در استان زنجان مردم به چند زبان حرف می زنند؟
4ــ معانی کلمه های ترکی زیر را بنویسید.

َشپه، هَله دووان ، توکندی ، آست ، چَم ، یوبانماخ

عزاداری وشبیه خوانی
اساس  بر  است.  تاریخی  مراسمی  زنجان،  اعظم  در حسینیٔه  محرم  مراسم هشتم  پایتخت شور و شعور حسینی:  زنجان 
تحقیقات به عمل آمده، این مراسم، حداقل از زمان قاجار تاکنون در این حسینیه برگزار شده است. در سال 1313، سه رأس گوسفند 
در این مراسم ذبح شده در حالی که امروزه به بیش از 12 هزار رأس دام رسیده است، به همین جهت دومین قربانگاه جهان اسالم بعد 
از ِمنا به شمار می آید. این سّنت دیرینه از یادگارهای مربوط به دوران تشّیع اصیل است و تا به حال نیز علی رغم فراز و نشیب های 
بسیار، به حیات خود ادامه داده است و امروزه نیز به صورت هر چه با شکوه تر ضمن حفاظت از اصول واقعی مراحل رشد و بالندگی   و 

اثر   گذاری خود را طی می کند. 
هر ساله از روز اول تا سیزدهم محرم مراسم عزاداری سرور و سالر شهیدان در این حسینیه و زینبیه و مساجد و تکایای دیگر 
برپا می شود و مهم ترین و با عظمت ترین روز برگزاری آن هشتم محرم و شب تاسوعاست. از ویژگی های این مراسم می توان به سادگی 

و بی پیرایگی، حضورکم نظیر اقشار مختلف مردم با بیش از200 هزار نفر و تاریخی بودن مراسم اشاره کرد. 
مراسم شکوهمند حسینیٔه اعظم و زینبیه، هر ساله از طریق شبکه های برون مرزی و رسانه های ملی به صورت مستقیم پخش شده 
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و خیل عظیمی از شیعیان جهان نظاره گر آن هستند. این مراسم در اسفند سال 1387 )هشتم محرم سال 1430هجری قمری ( به عنوان 
دهمین میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است.

اکثر  در  استان در شهرها و خصوصاً  مردم  که  استان است  در  رایج  از عزاداری های  دیگری  نوع  تعزیه:   یا  شبیه خوانی 
روستاهـا بـا اجـرای آن بــه عــزاداری ائمٔه اطهار علیهم السالم می پردازند. شهر ارمغان خانه در اجرای تعزیه در استان شهرت خاّصی 

دارد.

شکل 6ــ3  ــ مراسم عزاداری حسینیۀ اعظم زنجان

شکل 8   ــ3ــ عزاداری زینبیۀ اعظم زنجانشکل 7   ــ3ــ مراسم تعزیه در شهر ارمغان خانه


