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ویژگی های کلی جمعیت  
 براساس نتایج سرشماری سال 1390،استان خراسان رضوی  5.994.402 نفر جمعیت داشته و دومین استان کشور از نظر 

جمعیتی محسوب می شود. 

جمعیت استاندرس٧

شکل2ــ2ــ مقایسۀ جمعیت استان ها با استان خراسان رضوی در کشور در سال 1390

  رشد جمعیت و روند آن:  جمعیت استان طی دهه های گذشته با روند متفاوتی افزایش یافته است. رشد طبیعی و مهاجرت 
آورده  به وجود  را  تغییراتی  بوده اند.)تقسیم استان در سال های اخیر در جمعیت استان  افزایش جمعیت استان  از عوامل مؤثر در 

است.(  

جمعیت به نفر 
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جدول 2ــ2ــ روند رشد جمعیت استان و ایران در فاصله سال های 1345 الی 1390
   

                                       سال
ـ  1345عنوان ـ  13551355ـ ـ  13651365ـ ـ  13751375ـ ـ  13851385ـ 1390ـ

        1/39        2/825/131/441/71   رشد ساالنٔه  جمعیت خراسان رضوی

        1/29         2/753/971/891/61  رشد ساالنٔه جمعیت ایران

  فعالیت
1ــ با مشاهدٔه جدول2ــ2 در کدام دهه جمعیت استان، رشد بیشتری داشته است؟ دالیل آن را بررسی کنید. 

با برخی از  نه چندان مساعد طبیعی در مقایسه  با وجود شرایط  به نظر شما چرا استان خراسان رضوی  2ــ 
استان های کشور از نظر جمعیتی دومین استان کشور می باشد؟ 

ـ  1385 شکل3ــ2ــ نرخ رشد جمعیت شهرستان های استان بین سال های 1390ـ
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به علل مختلفی رشد سریعی داشته و در مقابل  جمعیت شهری و روستایی: در استان در سال های اخیر جمعیت شهری 
جمعیت روستایی آن کاهش یافته است. شکل 4ــ2 بیانگر آن است. 

عوامل مؤثر در رشد جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی در استان 
 ــ رشد طبیعی جمعیت 

 ــ رشد ناشی از مهاجرت زیاد روستاییان به شهرها 
 ــ مهاجرت از سایر نقاط کشور و استان به شهر مشهد 

 ــ تبدیل شدن برخی از نقاط روستایی به نقاط شهری 
 ــ از بین رفتن برخی از روستاها به علت گسترش شهرها )قرار گرفتن برخی روستاها در حریم شهرها(    

نفر

ـ  1345 شکل 4ــ2ــ نمودار روند رشد جمعیت )کل، شهری و روستایی(استان در فاصله سال های 90  ـ

سال
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تراکم جمعیت در استان: تراکم نسبی در استان با توجه به وسعت  493، 116 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 5،994،402 
نفر در سال 1390، در هر کیلومتر مربع 51 نفر است. این رقم نشان می دهد که استان از تراکم زیادی برخوردار نیست. یکی از دالیل 
آن، شرایط نه چندان مساعد طبیعی در بیشتر بخش های استان است.  شهرستان مشهد  با  303 نفر  و بجستان با حدود 8 نفر در هر 

کیلومتر مربع، بیشترین و کمترین تراکم جمعیت را در استان به خود اختصاص داده است.  

  فعالیت
با کمک دبیر خود تراکم جمعیت را در شهرستان محل زندگی خود محاسبه نمایید.   

ساختمان سنی جمعیت استان:  به هرم سنی جمعیت استان در سال 1390 توجه کنید و وضعیت گروه های سنی جمعیت را 
در کالس مورد بحث و بررسی قرار دهید.

شکل 5  ــ2ــ مقایسۀ جمعیت شهرستان های استان در سال 1390
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  فعالیت

با توجه به شکل 6ــ2 اطالع از ویژگی جمعیتی استان چه اهمیتی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی 
دارد؟ 

شکل 6  ــ2ــ مقایسۀ هرم سنی استان خراسان رضوی در سال  1390

مهاجرت: با توجه به انواع جابجایی افراد و گروه ها، به طور دقیق نمی توان تعداد مهاجرین )وارد شده و خارج شده( را در سطح 
استان، مشخص نمود. )مرکز آمار افرادی را که در هنگام سرشماری، محل اقامت خود را تغییر داده و در محل دیگری سرشماری 
شده مهاجر اطالق کرده است.(  »در محلی سرشماری به عنوان مهاجرین وارد شده و در محلی که از آنجا آمده اند، به عنوان مهاجرین 

خارج شده.« 
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بیشتر بدانیم  
 924 .674 حدود  استان،  از  شده  خارج  و  استان  به  شده  وارد  مهاجرین  مجموع  ـ   1375  1385ـ دهٔه  طی 
سرشماری شده اند. از این تعداد 064. 292 نفر در محدودٔه داخلی شهرستان های استان )شهر به روستا ــ روستا به 
شهر و روستا به روستا( و در همین مدت تعداد کسانی که از شهرستانی به شهرستان دیگر و در محدودٔه داخلی استان 
جابجا شده اند حدود 070. 306 بوده اند. در سطح کشور نیز در این دوره 305. 305 نفر از استان های دیگر نقل مکان 

کرده و تعداد 451. 274 نفر از سایر استان ها به خراسان رضوی وارد شده اند.

با توجه به  اختالف آمار مهاجرین خارج شده از استان و تعداد کسانی که در همین فاصله زمانی به استان وارد شده اند می توان 
به مهاجرپذیر بودن استان پی برد. 

از انگیزه های مهاجرت به استان می توان به عوامل اقتصادی ــ مذهبی ــ اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. در این میان مشهد 
و جایگاه این شهر در موارد یاد شده تأثیر بسزایی در مهاجرپذیری استان داشته است. )حدود 47% از مهاجرین مربوط به شهرستان 
مشهد و به ویژه شهر مشهد می باشد.(  سایر شهر های استان از نظر جذب جمعیت، وضعیت متفاوتی دارند. شهرستان هایی که از شرایط 

طبیعی، راه های ارتباطی مناسب و زمینه های اشتغال برخوردارند،عمدتاً جاذب جمعیت می باشند.    

شکل 7ــ2ــ مهاجران وارد شده به استان خراسان رضوی و مهاجران خارج شده از استان طی دهۀ 1385ــ 1375 

داد
تع

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0



60

1ــ زندگی کوچ نشینی 
  زندگی کوچ نشینی  پیوند بسیار نزدیکی با طبیعت دارد.این شیؤه زندگی در گذشتٔه این کشور و استان از رونق برخوردار 
بوده است ولی امروزه تحوالت اجتماعی، توسعه شهرها و روستاها و مشکالت محیطی مانند خشکسالی این شیؤه زندگی  را از رونق 

انداخته است  و بسیاری از کوچ نشینان  به زندگی نیمه کوچ نشینی، و یکجانشینی رو  آورده اند.    

شیوه های زندگی در استاندرس8

شکل 8 ــ2ــ عشایر در ییالق ــ  شمال استان

بیشتر بدانیم  
عشایر با 6472 خانوار، بالغ بر 30295 نفر جمعیت استان را شامل می شوند.)حدود 1% جمعیت کل استان( 
عشایر استان به صورت 35 طایفه مستقل هستند، که با وجود کمی جمعیت، سهم  مهمی از گوشت استان را تولید 

می کنند )900000 واحد دامی که شامل 10% دام استان و 3/8% دام سبک کشور می شود، را در اختیار دارند(. 
عشایر به صورت کوچرو، نیمه کوچرو و رمه گردان در مناطق ییالقی و قشالقی استان امرار معاش می کنند.  
از نظر پراکندگی جمعیت عشایر در سطح 12 شهرستان: مشهد، کالت، سرخس، چناران، قوچان، درگز، نیشابور، 
سبزوار، خواف، خلیل آباد، کاشمر و بردسکن پراکنده اند. تعدادی از عشایر استان در فصل قشالق به چهار استان 
نیز، استان میزبان عشایر  ییالق  یزد،خراسان شمالی و خراسان جنوبی کوچ می کنند و در فصل  تپه(،  گلستان)مراوه 

سمنان و خراسان جنوبی است. 
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شکل  11ــ2ــ روستای عبدل آباد شهرستان مه والت ــ روستای دشتیشکل 10ــ2ــ روستای برف ریزــ شمال شهر نیشابورــ روستای کوهپایه ای

شکل 9ــ2ــ  روستای بقمچ ــ شهرستان چناران ــ روستای میان کوهی )دره ای(

2ــ زندگی روستایی  
ایجاد و استقرار   ایران  نواحی  مانند سایر  در استان  تأثیر عوامل جغرافیایی در ایجاد و استقرار روستاهای استان: 
روستاها تابعی از عوامل طبیعی نظیر دسترسی به آب و اراضی حاصلخیز است. به همین جهت در نواحی پایکوهی، دره ها و همچنین 

دشت هایی که  شرایط مناسبی از نظر آب و خاک دارند، روستاهای بیشتری به وجود آمده است.
)دره ای(   کوهی  میان  ــ  کوهپایه ای  ــ  روستاهای دشتی  دسته:  به سه  ارتفاع  و  مکانی  موقعیت  نظر  از  را  استان  روستا های 

می توان تقسیم نمود.
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 شکل روستا و مساکن روستایی:  به دلیل محدودیت های شرایط طبیعی نظیر آب و اراضی حاصلخیز، روستاهای استان  
از نوع  متمرکز می باشند و شکل روستاها تحت تأثیر عواملی چون افزایش جمعیت،راه ها و ناهمواری ها به شکل های طولی، پلکانی و 

شعاعی دیده می شوند. 

شکل13ــ2ــ  پیوه ژن ــ شهرستان مشهد ــ روستایی  با شکل طولیشکل 12ــ2ــ فخرداود ــ شهرستان مشهد ــ روستایی از نوع متمرکز با شکل  شعاعی

از  الگوی معماری که روستائیان در گذشته  و  مصالح  
آن برای ساخت مساکن خود استفاده می کردند با شرایط محیط 
یکسان  و  ارتباطات  توسعه  دلیل  به  داشت.  پیوند  آنان  زندگی 
کم رنگ   پیوند  این  امروزه  جوامع،  در  زندگی  شیوه های  شدن 

شده است.    

  فعالیت
ــ آیا روند تغییر شکل خانه ها و مصالح 
تمام  آن در  به کار گرفته شده و هماهنگ شدن 

محیط ها مثبت بوده است یا خیر؟        
ــ چنانچه  در روستا زندگی می کنید، آیا 
بهسازی  یا طرح  در روستای شما طرح  هادی 
نتایجی  چه  خیر؟  یا  است  گرفته  انجام  روستا 

داشته است؟

شکل 14ــ2ــ  روستای پلکانی دیزباد باالــ شهرستان نیشابور
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شکل15ــ2ــ نمودار منابع درآمد روستائیان استان
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شکل 17ــ2ــ ابریشم بافی کالتشکل  16ــ2ــ  َفَرت بافی ــ تربت جام

 منابع در آمد روستاییان:  روستائیان در تأمین معیشت خود بیشتر  به محیط پیرامونشان وابسته هستند، همچنین به سبب 
تالش برای خود کفایی در نیاز های خود معموالً به انجام بیش از یک فعالیت می پردازند.  

 زراعت و باغداری، دامداری، کارهای خدماتی و صنایع دستی به ترتیب در استان بیشترین سهم را در اشتغال و تأمین درآمد 
به خود اختصاص می دهند.  

  با توجه به ویژگی ها و قابلیت های هر بخش از استان، روستائیان ازگذشته  در کنار زراعت، باغداری و دامداری، برای تأمین 
نیازهای خود به صنایع دستی نیز می پرداخته اند. البته امروزه انجام این فعالیت ها به عنوان منبع تأمین درآمد انجام می شود.

از رایج ترین این صنایع می توان به قالی و گلیم بافی )در سراسر استان(، فیروزه تراشی )نیشابور(، سفال )مند گناباد(، ابریشم بافی 
)کالت(، ابریشم کشی )بایگ( و پوستین دوزی )قوچان و شاندیز( اشاره کرد. به نظر شما تنوع درآمد روستاییان چه تأثیری در اقتصاد 

روستا دارد؟
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بیشتر بدانیم  

  رابطه نوع سکونت گاه ها با اقلیم:

همسازی سکونت گاه ها با اقلیم به دلیل جلوگیری از اتالف انرژی و ایجاد زیبایی و آسایش بیشتر دارای اهمیت زیادی است. 
اصول مهم  معماری همساز با اقلیم که در بافت روستا ها و شهر های قدیمی استان جاری است عبارتند از:

الف( به حداقل رساندن تبادل حرارتی جدار ساختمان برای زمستان و تابستان
ب( بهره وری مناسب از نور وانرژی خورشید

ج( تهویٔه مناسب  و تأمین رطوبت      
د( ایمنی در برابر مخاطرات اقلیمی

باید توجه داشت که فاصله گرفتن از معماری سنتی باعث  به کارگیری بیشتر انرژی های فسیلی، مصالح صنعتی و نادیده گرفتن 
شرایط آب و هوایی و ویژگی های فرهنگی استان شده است.

مزایاشیوه های معماری مناسبنوع اقلیم

و گرم وخشک سرداب،  بادگیر،  گنبدی،  سقف های  از  استفاده 
حوضخانه

ایجاد هوای خنک، تهویه مناسب و ایجاد رطوبت مورد نیاز

کاهش تبادل حرارتی بین داخل و بیرون ساختمان  در زمستان احداث دیوار های ضخیم با ظرفیت حرارتی باال
و تابستان

کوچه های باریک و پر پیچ وخم با جهت شرقی غربی و 
دیوارهای بلند

افزایش میزان طول سایه و کاهش سرعت حرکت باد 

دریافت حداکثر نور و جذب حداقل حرارت خورشیدطراحی نورگیر و پنجره های کوچک

کم کردن تماس فضاهای گرم و مسکونی با محیط سرد خارجاحداث سکونت گاه های متراکم، متصل به هم  و فشردهکوهستانی

 جذب حداکثری انرژی گرمای خورشید احداث مجتمع های زیستی در در دامنه های رو به آفتاب 

مقاومت در برابر برف سنگین و استفاده از خود برف به عنوان احداث سقف به صورت مسطح و مقاوم در برابر وزن
عایق

کاهش شدت روان آب ها و سیل حاصل از بارندگی طراحی کوچه ها به حالت عمود بر شیب دامنه و یا مایل
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بیشتر بدانیم  

چگونگی شکل گیری شهر ها و سیمای شهری
 در استان، هر کجا بستر مناسب برای ایجاد و توسعه شهر، چون منابع آب و راه های ارتباطی وجود داشته است، سکونت گاه های 

شهری شکل گرفته اند. وجود شهرهای باستانی و تاریخی در استان نشان دهندٔه قدمت  این شیؤه زندگی است.

تحقیق کنید
در استان چه شهرهایی دارای قدمت تاریخی هستند؟   

سیما و بافت شهرها در گذشته
در گذشته هستٔه اصلی شهرها از سه بخش تشکیل می شد: 1ــ کهندژ »ارگ« که محل استقرار والی و حاکم شهر 
و اطرافیانش بود. 2ــ شارستان، محل اصلی زندگی و سکونت ساکنان شهر بود و بازار، مسجد و سایر مراکز عمومی 
در این بخش قرار داشتند. 3ــ ربض )حومه(، این بخش معموالً در بیرون دیوار شهر واقع بود و مزارع و باغات و 
کاروانسراها در آن قرار داشتند.  در بخش شارستان منازل به صورتی متمرکز، به وسیلٔه کوچه ها و معابر تنگ و پیچ در پیچ 
به هم مربوط بودند. شهر معموالً از محالت مختلفی تشکیل می شد. کوچه ها و گذرگاه ها به سمت مراکز عمومی )مسجد 
جامع، حمام،بازار و …( منتهی می شد. راسته بازارها، محالت شهر را به هم پیوند می دادند. شهر های بزرگ و مهم 

شکل 19ــ2ــ نمونه ای از سکونتگاه های کوهستانی، ِپلگرد درگزشکل  18ــ2ــ نمونه ای از سکونتگاه های مناطق خشک روستای دلویی گناباد
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حفظ  و  دشمن  با  مقابله  برای 
و  خندق  خود  دور  امنیت، 
برج و بارو داشتند که به وسیلٔه 
چند دروازه، شهر را با محیط 
بیرون مربوط می کردند. بخشی 
در  را  تاریخی  دوران  آثار  از 
برخی  سنتی   و  مرکزی  بافت 
هم  هنوز  استان   شهرهای  از 
می توان مشاهده کرد.                                                                    

شکل  20ــ2ــ حدود و محالت شهر مشهد در دورۀ صفویه

شکل 22ــ2ــ  هسته اولیۀ شهر سبزوار در دوران تاریخیشکل 21ــ2ــ راسته بازارــ نیشابور
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جغرافیای انسانی استان

اخیر  دهٔه  طی چند  بافت جدید شهرها:  و   چهره 
)گسترش  اقتصادی  تحوالت  و  اجتماعی  دگرگونی های 
نقلیه  وسایل  از  گسترده  استفادٔه  افزایش جمعیت،  امنیت، 
دنبال  به  را  شهرنشینی  رشد  و  شهرها   توسعه  موتوری( 
داشته است. به دنبال این تحوالت چهره و بافت شهرها نیز 

تغییر یافت. 
در چند دهٔه اخیر رشد و توسعٔه شهرها بدون توجه به 
شرایط طبیعی و هویت فرهنگی ایرانی ــ اسالمی، سبب شده 
است که شکل و بافت شهرها  از بین رفته، بدون آن که هویت 
جدید و مناسبی جایگزین آن گردد. گسترش  شهرنشینی و 
توسعٔه شهرها مشکالتی در  عبور و مرور و تأمین خدمات 
شهری  مدیریت  برای  را  هزینه ها  افزایش   و  ساکنین  برای 
مشکالت  حل  برای  جهت  به همین  است.  داشته  به همراه 
موجود در شهرها برنامه ریزی شهری ضرورت یافته است. 
در این زمینه می توان به تهیٔه طرح های جامع و تفصیلی  برای 

شهرهای بزرگ استان به ویژه مشهد اشاره کرد. 

شکل 23ــ2ــ معماری بافت سنتی خانه َملک ــ خیابان امام خمینی)ره( مشهد

شکل 24ــ2ــ  نمایی از بافت مرکزی مشهد اواسط دهه 1350

شکل 25ــ2ــ نمایی از بافت مرکزی شهر مشهد در حال حاضر

  فعالیت
دربارٔه مزایا و معایب بافت قدیم و 

جدید شهری بحث کنید. 



فصل سوم
ویژگی های فرهنگی استان خراسان رضوی 
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ویژگی های فرهنگی استان

تمام دستاوردهای مادی و غیرمادی که محصول دست و اندیشه انسان است و طی قرن ها تجربه برای بشر فراهم آمده فرهنگ 
او را تشکیل می دهد. 

استان خراسان رضوی به لحاظ ترکیب قومی از تنوع فراوانی نسبت به سایر استان ها برخوردار است و عالوه بر فارس ها اقوام 
مختلفی را از طوایف کرد، ترک، بلوچ وعرب را در خود جای داده است. بسیاری از این اقوام ریشه در زندگی کوچ نشینی دارند و 
در طول چند قرن اخیر از چادرنشینی به نیمه کوچ نشینی و یکجانشینی گرویده اند. سنت ها و آداب و رسوم هر قوم تشکیل دهندٔه هویت 
آن قوم است و شناخت آنها به حفظ ارزش ها و میراث کهن و دیرین جامعه کمک می کند. آداب و رسوم محلی خراسانی را می  توان 
در مراسم نوروز، شب چله، ازدواج و عروسی، مرگ و تعزیه، تهیه پوشاک و خوراک، بازی ها، ادبیات عامه، موسیقی و رقص های 

محلی و... جستجو کرد. 

  فعالیت
تحقیق کنید چه ارتباطی بین احیای آداب و رسوم محلی و کارآفرینی در محیط جغرافیایی در زمینٔه گردشگری 

وجود دارد؟  

عید نوروز 
ایرانیان قدیم شادی و نشاط را از موهبت های خدایی 
می پنداشتند. این عید یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین اعیاد 
ایران و یادگار چندهزارساله کشور ماست؛ به عنوان نمادی از 
پیروزی نیکی بر بدی و روشنایی بر تاریکی در موقع اعتدال 

بهاری با شکوه خاصی جشن گرفته می شود. 
عید باستانی نوروز، چه پیوند هایی با دین اسالم دارد؟ 
هنگام تحویل سال نو عده ای به اماکن مذهبی می روند 
می نشینند.  سین  هفت  سفره  سر  بر  خانواده  با  نیز  ی  گروه و 
البته عدهٔ  زیادی از مجاوران و زائران تمایل دارند که ساعت 
تحویل سال را در بارگاه امام رضا )ع( به سر برند.                                                                                                                       

ویژگی های فرهنگی استاندرس9

شکل1ــ٣ــ  سفرۀ هفت سین
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      در بعضی از نواحی استان در گذشته نه چندان دور، شب قبل از عید نوروز را »عید مرده ها« می نامیدند. آنها در روز و شب 
عید مرده ها به قبرستان می رفتند و از تمامی شیرینی و تنقالتی که برای سفره عید نوروز زندگان باید فراهم می آوردند، مقداری را هم بر 

روی قبر مردگان می گذاشتند تا فقرا و تهیدستان استفاده کنند. 
مردم استان روز اول عید به دیدن کسانی که در سال گذشته عزیزی را از دست داده اند می روند تا یادآور جای خالی او 

شوند.
اعیاد مذهبی نیز در خراسان با شکوه هر چه تمام تر برگزار می شود. عید مبعث، 13 رجب، عید غدیر، عید قربان و میالد امام 

رضا)ع( از جمله این اعیاد است. 

شب چله
این  بر  قدیم  ایرانیان  است.  خورشید  والدت  معنای  به  یلدا 
باور بودند که در شب یلدا تسلط تاریکی بر زمین بیشتر است و چون 
فردای آن شب روشنایی بر ظلمت غالب و روز طوالنی تر می شد، پس 

تولد دوباره خورشید را که مظهر روشنایی است جشن می گرفتند.
لـذا  می شوند،  جمع  هم  دور  خانـوار  افـراد  شب  ایـن  در 
کوچک تـرها بـه رسم دیـد و بـازدیـد به دیـدن بزرگ تـرهـا می رونـد.
گفت   و شنود خانوادگی، بازگویی خاطرات و قصه گویی پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها از مواردی است که یلدا را برای خانواده ها دلپذیرتر 

می کند. 

شکل  2ــ٣ــ چشم اندازی از تحویل سال نو در جوارحرم مطهر امام رضا )ع(

شکل ٣ــ٣
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ویژگی های فرهنگی استان

شب چلگی: پیشکش بردن هدایایی به صورت ُخنچه از سوی فامیل داماد به خانٔه نوعروس از دیگر آیین های این شب در 
خراسان است. از سوی دیگر خانواده عروس با برگزاری جشنی کوچک و آماده کردن شام از خانواده داماد و اقوام نزدیک خود 

پذیرایی می کنند. 

خواستگاری و ازدواج 
چگونگی انتخاب همسر و آداب مربوط به آن از شاخص های تمایز بخش اقوام و ملل مختلف است. 

خراسان  در  ازدواج  و  خواستگاری  آداب  از  بخشی 
عقدکنان،  برون،  بله  است.  ایران  نقاط  سایر  همانند  رضوی 
عروس کشان، جهیز برون، پاتختی و پاگشایی تقریباً در تمامی نقاط 
مختلف  مناطق  در  آن  انجام  کیفیت  در  لکن  می یابد  انجام  ایران 
کشور و نیز خراسان رضوی تفاوت هایی دیده می شود در محل 
زندگی شما مراسم خواستگاری چگونه اجرا می شود ؟                                                        
عقد باالسر حضرت: در مشهد مرسوم است که جهت 
خوش یمنی و مبارکی، مراسم عقد در حرم امام رضا )ع( برگزار 
و  رفته  )ع(  امام رضا  مطهر  به حرم  داماد  و  لذا عروس  شود. 
به این عمل عقد  صیغه محرمیت در آن مکان جاری می گردد. 

باالسر حضرت گفته می شود. 

مراسم محرم و صفر 
طوالنی  سابقٔه  خراسان  در  عزاداری  مراسم  برگزاری 
شروع  از  قبل  می شود.  افزوده  آن  عظمت  بر  ساله  هر  و  داشته 
محرم در مساجد و تکایا مراسم مربوط به َعلَم بندان اجرا می شود. 
با شروع ماه محرم مجالس عزاداری برپا شده و در روزهای 
تاسوعا و عاشورا به اوج خود می رسد. این ایام همواره به عنوان 
روزهای خیرات و روا شدن حاجات شهرت داشته است و به همین 
دلیل مردم در این ایام به نشانه اظهار محبت به امام حسین)ع( و 

یارانش در اطعام عزاداران می کوشند.
 اربعین حسینی نیز با مراسم ویژه ای در سراسر استان برگزار 
می شود و مردم در مساجد واماکن زیارتی به عزاداری می پردازند.

شکل4ــ3ــ موزۀ مردم شناسی گناباد

شکل5 ــ3ــ  مراسم اربعین، امامزاده سلطان محمد عابد ــ کاخک
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بیشتر بدانیم  

مراسم چهل و هشتم
رحلت  با  مصادف  که  ــ  صفر  آخر  روز  سه  در  ساله  هر 
و  صفر(  مجتبی)ع()28  حسن  امام  شهادت  و  پیامبر اکرم)ص( 
شهادت حضرت امام رضا )ع( )آخر صفر( است ــ شهر مشهد 
حال و هوای خاصی پیدا می کند. گروه های زیادی از مردم در 
به مشهد عزیمت  نقاط کشور  تمامی  از  قالب هیأت های  مذهبی 
کرده و در حرم ملکوتی حضرت رضا)ع( به عزاداری می پردازند. 

 

آیین  یک  تعزیه خوانی  است.  و سوگواری  همدردی  اظهار  معنای  به  لغت  در  تعزیه  )شبیه(:  تعزیه خوانی 
مذهبی  ــ عبادی، و ترکیبی از هنر کهن داستان سرایی و نقالی و سنت روضه خوانی ــ نوحه سرایی در ایران است.که 

در بسیاری از نقاط استان در این ایام برگزار می شود.
در شهرستان کاشمر مراسم تعزیه و یا به اصطالح محلی »شبیه خوانی« در ماه محرم و صفر به صورت بسیار 
با   شکوهی اجرا می گردد، به گونه ای که  شهر کاشمر در این ایام پذیرای شمار فراوانی از هیأت ها و مردم عزادار  شهر 
و روستاهای  مجاور است. هرروز شبیه خوانی، مختص به یکی از اهل بیت امام حسین )ع( است. شبیه شهادت امام 

حسین )ع( و یارانش در اکثر روستاهای کاشمر به اجرا درمی آید.
چراغ برات یا شب های برات: در خراسان، شب های دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم ماه شعبان را برات 
می نامند. اوج مراسم و پایان آن در روز چهاردهم شعبان است که به روز برات شهرت دارد. مردم از صبح به تدریج به 
آرامستان های عمومی می روند و بر حسب توانایی خود مجمعه ای از خرما و نقل می برند و بر سر آرامگاه ــ به ویژه تازه 

درگذشتگان خود ــ می نشینند و نذرهای  خود را بین مردم پخش می کنند. 

باران خواهی 
آیین  باران و خشک سالی  اند، در سال های کم  داده  انجام  آبی  با کم  مقابله  برای  که مردم خراسان رضوی  اقداماتی  کنار  در 
باران خواهی را به جا می آورند. مردم با راز و نیاز، اطعام مستمندان، خواندن دعا و اشعار عامیانه از خداوند طلب باران می کنند. این 

مراسم در گذشتٔه نه چندان دور در نقاط مختلف استان برگزار می شد و در  برخی از آن ها هنوز هم متداول است.

شکل 6ــ3ــ مراسم عزاداری  چهل وهشتم ــ مشهد 1389
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ویژگی های فرهنگی استان

 برای 
 مطالعه   

تحقیق کنید
در محل زندگی شما این آیین چگونه اجرا می شود؟

                                                                                                                                                       

 

جمع  عده ای  سالی  خشک  مواقع  در  آباد  و صالح  خواف  مانند  مناطق  از  بعضی  در  خواهی:  باران  آیین 
می شوند و با چوب و لباس آدمکی می سازند و یک نفر آن را بر دوش گرفته و جلوی گروه حرکت می کند. در ضمن 
حرکت، شعر )الله بده تو باران( را با صدای بلند می خواند. فردای آن روز با خوراکی هایی که از مردم جمع کرده اند 
غلور )نوعی آش(  پخته و به امید باران بین مردم تقسیم می کنند. )نمونه ای از اشعار مربوط به مراسم باران خواهی 

ذکر می شود(
الله بده تو بارون به حرمت مزارون            

گل های سرخ الله زیر خاک ِمناله        
…

بُـزَغله شیرَمایه                                        
چُپو) چوپان( پنیر َمایه       

…

سیستم های سنتی آبیاری و تقسیم آب
و  آبیاری  شرایط خشک آب و هوایی استان، شیوه های 
نظام توزیع آب منطبق و سازگار با ویژگی های جغرافیای  مناطق 
را شکل داده است. زمان بندی توزیع آب به شکل سنتی )فنجانی( 
در کاخک نمونه بارزی از حفظ این میراث کهن و گرانبهاست.

شکل 7ــ3ــ فنجان خانه کاخک
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بیشتر بدانیم    
فنجان خانه کاخک: آِب هفت رشته قنات بزرگ کاخک به شیوه بسیار پیچیده ای در خانه فنجان که مرکز 
مدیریت توزیع آب محسوب می شود، بین مالکین تقسیم می شود.در خانه فنجان به صورت شبانه روزی، آب توسط 
افراد معتمد و بدون استفاده از ساعت به وسیله دو ظرف مسی شش و یک لیتری که فنجان نام دارد زمان بندی می شود. 
اصطالحاً مدت زمانی که ظرف کوچک به وسیله سوراخی که در کف آن تعبیه شده از آب ظرف بزرگتر پر می شود »یک 

فنجان« گفته می شود. خرید و فروش و اجاره آب نیز بر اساس همین واحد تقسیم آب یعنی فنجان صورت می گیرد.
پوشاک محلی: لباس بارزترین نماد فرهنگی و 
است.  بوده  تاریخ  طول  در  انسان  نیازهای  نخستین  از 
و  گی  زند شیوه  محیط،  تأثیر  تحت  آن  مدل  و  جنس 

ارزش های فرهنگی مردم متفاوت بوده است. 
در  ترکمن  و  ترک  بلوچ،  کرد،  اقوام  مهاجرت     
قلمرو  ر  د پوششی  دگرگونی  استان  این  به  زمان  طول 

زندگی این اقوام ایجاد کرده است.
به نظر شما پوشاک محلی چه ارتباطی با شرایط 

جغرافیایی و ارزش های فرهنگی هر منطقه دارد؟ 
     

بازی ها و ورزش ها                                                                                                                                  
بازی های متنوعی در نقاط مختلف استان در بین کودکان و بزرگساالن رایج است و انجام برخی از آنها از ملزومات برپایی 
کبدی،  زورخانه،  کشتی،  به  می توان  بازی ها  این  ازجمله  دارند.  زیادی  قدمت  ها  بازی  این  از  برخی  می شود.  محسوب  جشن ها 

قایم باشک، الک دولک، هفت سنگ، اسب سواری، پادشاه ــ وزیر، عموزنجیرباف و... اشاره کرد. 

  فعالیت
در محل زندگی شما کدام بازی ها رایج تر است؟ یک مورد از آنها را انتخاب کرده و جدول زیر را کامل کنید.

جایزه برندهقواعد و شرح بازیوسایل بازیتعداد بازیکناننام بازی

شکل8 ــ3ــ لباس محلی شمال استان
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بیشتر بدانیم  

ترین  معروف  از  یکی  با چوخه  کشتی  با چوخه:  کشتی 
ورزش های محلی ایران است که ریشٔه تاریخی و باستانی داشته 
و در مناطق شمالی استان رواج دارد. از قدیم کردها و ترک های 
استان به این کشتی اهمیتی خاص داده و در پرورش پهلوانان این 
پوشی  تن  به  که  واژه ای کردی است  اند.چوخه،  رشته کوشیده 
پشمی و محکم که چوپانان در زمستان ها در مناطق کوهستانی 

می پوشیده اند اطالق می شود.  
 

ورزش سنتی باستانی یا زورخانه: زورخانه، ورزش 
سنتی باستانی ایرانیان است. از قدیم در مشهد و شهرهای دیگر 

خراسان رضوی زورخانه وجود داشته است. در زورخانه عالوه بر ورزش، ترویج آیین پهلوانی، مردمداری، تواضع و جوانمردی 
مدنظر ورزشکاران بوده است. شما چه انتظاراتی از ورزشکاران دارید ؟ 

زبان و ادبیات عامیانه
    به دلیل سکونت اقوام گوناگون، زبان هاو گویش های بسیاری در خراسان رضوی وجود دارد. )به عنوان مثال گویش های 
محلی مشهدی، سبزواری، نیشابوری،تربت حیدری و … و زبان های فارسی، ترکی، کردی و…( به نظر شما چرا  گویش های محلی 

را باید پاس داشت ؟
   یکی از شاخه های فرهنگ عامیانه، ادبیات عامیانه یا شفاهی است. ادبیات عامیانه را جدا از زندگی مردم نمی توان دانست. این 
گونه آثار با زندگی و مسائل معیشتی مردم کامالً مرتبط است. شامل روایت های منظوم یا شعر عامیانه )الالیی، ترانه، دوبیتی، چیستان 

و..( و روایت های منثور )مثل، حکایت و افسانه و...( است. 

 
شعر عامیانه: الالیی های قدیمی، حرف ها، درد دل ها و خاطره گویی های مادران برای فرزندان است. اوج 
تمایالت مذهبی را می توان در الالیی ها جست. خدا، نماز، پیغمبر )ص(، علی )ع( و امام رضا )ع( از کلماتی هستند 

که البه  الی الالیی ها بسیار آمده اند. 
چند نمونه الالیی خراسانی 

ِز غم های تو بیماُرم  ٭ الال الال، گل ناُرم   
هزار شکِرش به جا آُرم  توَره داُرم چه غم داُرم  

شکل9ــ3ــ کشتی  با چوخه ــ  شمال استان



76

دوبیتی خراسانی: 
ِگلَه چرخ می خوره و موبی ِقراُرم  ِگلَه در کال و مو ِدر پشِت کالُم    

که هر ُشو می بری مال حاللم  الهی گرگ ظالم تو بمیری     
 مثل های خراسانی: مثل ها بیان ساده، عامیانه مردم از رویدادهای روزمره زندگی است. با توصیف و تحلیل 

ضرب المثل ها می توان به اعتقادات و شرایط اقتصادی ــ اجتماعی هر قومی پی برد. 
چند نمونه مثل: 

نظیر  است.  از صلح سر خرمن  بهتر  زمین  شیار  دعوای سر  َسِر خرمنه    از صلح  به  شیار  دعوای سر  ٭ 
ضرب المثل جنگ اول بهتر از صلح آخر است. 

٭ دیفال رهک رویه کاِگل ِکردن  دیوار را یک رویه کاه گل کردن به معنای این که کار را فقط از یک جنبه 
در نظر گرفتن. نظیر ضرب المثل آن روی ورق را نخوانده است. 

به معنای ناچیزی و  نیم من است  با بچه هایش  َمَنه  صدتا گنجشک  نیم  با جیک وپیکش  تا چُقوک  ٭ صد 
کم اهمیتی یک چیز است. نظیر ضرب المثل صد من پر قو یک مشت است. 

٭ از بس َاو گرم خورده ُاو سرد هم پُـف ِمَنه )ُاو  آب(  دربارهٔ  کسی گفته می شود که بسیار فریب خورده 
است. لذا وقتی با حقیقت روبرو می شود باور نمی کند. 

٭ زعفرون ِنخورده، لب و پوزم زرده  زعفران نخورده ام و لب و پوزه ام زرد است. به معنای این که برای 
کاری که انجام نداده ای بازخواست شوی. نظیر ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته. 

موسیقی
پیش  هزاران سال  به  آن  که سابقه  »مقامی« است  و غنی  پر جاذبه  مهم موسیقی  بسیار  مراکز  از  یکی  استان خراسان رضوی 
برمی گردد. خراسانی ها در نواختن موسیقی از سازهایی همچون تار، دو تار، سه تار، نی، دهل، سرنا، دایره و تنبک استفاده می کنند. 

به رسم  و  باستان  در عهد  خانه:  نقاره  و  نقاره  1ــ 
بود،  طبیعت  زنده  قوای  نمایندٔه  بزرگترین  که  آفتاب  به  نیاکان 
سالم می گفتند و پنهان شدن آن را نیز پیام می دادند و به این 
ترتیب طلوع و غروب خورشید را با نقاره نوازی ارج می نهادند. 
نقاره اکنون در حرم امام رضا )ع( در دو نوبت  نیم ساعت به 
تمامی اعیاد مذهبی  و در  آفتاب  به غروب  نیم ساعت  و  طلوع 
و شب های ماه رمضان برای توجه روزه داران و اعالم زمان 

سحر  نواخته می شود.

شکل 10ــ3ــ نقاره خانه ــ  حرم مطهر امام رضا )ع(
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شکل 11ــ3ــ زنده یاد  استادحاج قربان سلیمانی ــ قوچان

2ــ دوتار: در نوع خود از کهن ترین سازهای زهی در ایران است.
شیوه های اجرا و دوتار نوازی در خراسان بسیار متنوع و متفاوت از یکدیگر است. بطور نمونه اجرای آن در شمال استان 

)قوچان( با تربت جام، تایباد و خواف متفاوت و هر کدام صاحب سبک خاص خود هستند.
یکی از ویژگی های موسیقی محلی خراسان جنبه عرفانی، دینی و حماسی آن است. در شرق استان اجرای موسیقی به همراه 

رقص محلی و چوب بازی صورت می گیرد.            

شکل12ــ3ــ رقص محلی با چوب    


