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جامعه
نگاهی به آیین جشن بندگی در دیار نخل و آفتاب

هکپهلی

عید بندگی در پیش است و مردم دیار نخل
گروه جامعه
و آفــــتــــاب بــــا پــــیــــروی از اب ــراه ــی ــم
خلیل ا( ...ع) ،خود را برای این روز باشکوه آماده می کنند.
مــردان استان به دنبال تهیه قربانی هستند ،هر یک به
تناسب شرایطشان گوسفند ،گاو و شتر می خرند تا در روز
عید ،سنت حسنه قربانی را اجرا کنند و نذر خود را در میان
نیازمندان احسان کنند .بانوان استان هم از روزها و حتی
چند مــاه قبل خــود را ب ــرای ایــن روز آمـــاده مــی کنند.
لباس های نو می دوزند و سوزن دوزی می کنند ،شیرینی
هایی مانند کلوچه و قلیفی تدارک می بینند و حنابندانی
مختصر انجام می دهند چون عید قربان پیش روست ،عیدی
که با نماز ،قربانی دادن ،احسان نذورات و دیدار دوستان و
آشنایان همراه و تداعی بندگی در پیشگاه خداوند است.
عید قربان در کشورهای اسالمی با آداب و رسوم خاصی
برگزار می شود و مردم سیستان و بلوچستان هم از دیرباز به
این عید به عنوان یکی از اعیاد بزرگ اسالمی توجه ویژه
دارند و با آیین ،آداب و رسوم خاصی آن را برگزار می کنند.

سنت قربانی و احسان نذرها

یکی از کارشناسان مردم شناسی می گوید :قربانیکردن
گوسفند ،یک سنت حسن ه موکد در میان مسلمانان است
و می توان آن را رسمی دانست که در فرهنگ مردم استان
جایگاه ویــژه ای دارد و در مناسبت های مذهبی و غیر
مذهبی انجام می شود و از گذشته های دور در این خطه
رایج بوده است«.ابراهیمی» بیان می کند :سنت حسنه
قربانی در روز عید قربان در میان مردم استان جایگاه ویژه
ای دارد ،سیستانی و بلوچ با تاسی از اقدام حضرت ابراهیم
(ع) این سنت پسندیده را به جای می آورند .آن ها معتقد
هستند که ذبح دام فقط مختص حاجیان نیست و افرادی
که بضاعت مالی دارند در اندازه توان خود بز ،گوسفند ،گاو
یا شتر ذبح و گوشت آن را در میان خانواده های کم بضاعت
و همسایگان و نزدیکان توزیع می کنند.وی تصریح می
کند :مردم استان برای هر عید و مراسمی غذا و شیرینی

هشدار
معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

مردم مراقب تب کنگو
باشند

منحصر به خود را دارند و بر همین اساس در روز عید قربان
نیز به طور معمول بانوان غذاهای محلی و خوشمزه از جمله
«بت گوشت»« ،نان پراته» «تنورچه»« ،داغی» و «تباهگ» و
شیرینی هــای محلی از جمله «کلوچه» و «قلیفی» می
پزند.وی اظهار می کند :عید قربان روز عشق نیز نامیده
می شود و بسیاری از دخترها و پسرهای جــوان تالش
می کنند مراسم ازدواجشان را همزمان با این عید فرخنده
جشن بگیرند ،مردم منطقه معتقد هستند ازدواج در اعیاد
اسالمی سبب خوشبختی و ایجاد عشق و عالقه در میان
زوج ها می شود.

فرصتی برای رفع کدورت ها

یــک مــدرس دانشگاه بــه خبرنگار مــا مــی گــویــد :مــردم
سیستان و بلوچستان مانند دیگر مسلمانان ،عید قربان
را جشن می گیرند .در میان مردم بلوچستان این عید به
«مزنین عید» یا بزرگ ترین عید معروف است .آنان عالوه
بر ذبح قربانی و توزیع گوشت آن در میان اقوام ،همسایگان
و فقرا ،در این روز از كوچك و بزرگ لباس نو بر تن می
كنند كه مقدمات آن از روزها و هفته های قبل آماده می
شود«.امان ا ...تمنده رو» اظهار می کند :حنا بستن دست
و پا توسط خانم ها در شب عید با ظرافت و زیبایی خاصی
انجام و گاهی از نقوش سوزن دوزی در حنا بندی استفاده
می شود ،برگزاری مراسم عقد و ازدواج در روزهای پس
از عید به دلیل حضور افراد فامیل ،خانه تكانی و استفاده
از عطرهای مخصوصی مانند سوچکی بــرای خوشبو
كــردن منازل و مساجد ،دید و بازدید با خویشاوندان و
صله رحم و تعطیلی كسب و كار به مدت سه روز از دیگر
مراسم فرهنگی قوم بلوچ به مناسبت عید قربان است.
وی ادامه می دهد :مردم بلوچ همچنین با پایان نماز عید
و برگشت به خانه به دیــدار دوستان و آشنایان می روند
و از همدیگر طلب عفو می كنند كه در زبان بلوچی به آن
«هک پهلی» یا بخشیدن حقوق می گویند و خطاهایی
را كه در سال گذشته و حتی قبل آن در مقابل هم انجام

بانوان استان هم از روزها و حتی چند ماه قبل خود را برای این روز آماده می کنند.لباس های نو می دوزند و سوزن دوزی می کنند

مدرس
دانشگاه:
برخی از مردم
سیستان و
بلوچستان 10
روز اول ذی
الحجه را روزه
می گیرند و به
ذكر و عبادت
مشغول می
شوند و اعتقاد
دارند روزه و
عبادت در این
ایام ثواب زیادی
دارد .برخی
افراد نیز فقط
روز عرفه را
روزه می گیرند

دادند عفو و دل هایشان را از كینه خالی می كنند .برخی از
مردم سیستان و بلوچستان  10روز اول ذی الحجه را روزه
می گیرند و به ذكر و عبادت مشغول می شوند و اعتقاد
دارند روزه و عبادت در این ایام ثواب زیادی دارد ،برخی
افراد نیز فقط روز عرفه را روزه می گیرند.وی اظهار می
کند :پابندی رسم دیگری است كه در قدیم میان قوم بلوچ
وجود داشت و در این رسم گاو یا گوسفندی را برای قربانی
در عید قربان سال آینده در نظر می گیرند و به آن رسیدگی
می کنند تا برای قربانی سر حال باشد و به اصطالح آن گاو
یا گوسفند را پابندی می کنند.

سفر و نقل مکان بعد از عید

این مدرس دانشگاه بیان می کند :در كنار اشتراك های
فرهنگی كه در برگزاری مراسم عید قربان در میان مردم
استان وجــود دارد تفاوت هایی هم در شمال و جنوب
استان دیده می شود .در منطقه سیستان از قدیم باور بر
این بود که مردم مسافرت های دور خود را كه قرار بود
در این ایام انجام شود تا روز عید و قربانی کردن به تاخیر
می انــدازنــد و پس از دهــم ذی الحجه ایــن کــار را انجام
می دهند .مردم بلوچ هم اگر برنامه سفری دارند به گونه
ای برنامه ریــزی می کنند كه تا روز عید قربان از سفر
برگردند و در محل زندگی خود باشند.وی اظهار می کند:
مردم سیستان ،خرید وسیله برای خانه و رفتن به خانه
جدید را به بعد از برگزاری مراسم عید و قربانی كردن گاو
یا گوسفند موكول می کنند .همچنین فرزندان یك خانواده

كه جــدای از والدین زندگی می کنند به احترام بزرگ
ترها دام خود را به منزل پدر و مادرشان می برند و در آن
جا ذبح می کنند كه این مراسم در میان مردم بلوچستان
وجود ندارد و البته در شمال استان نیز به دلیل تغییر سبك
زندگی و شهر نشینی این مراسم كمرنگ شده است و فقط
در برخی مناطق روستایی دیده می شود .تمنده رو ادامه
می دهد :بانوان سیستانی در روز عید قربان دور هم جمع
می شوند و با همكاری یكدیگر كلوچه و غذاهای محلی
می پزند و میان هم تقسیم می کنند .خانواده های بلوچ
نیز در ذبح قربانی و تقسیم گوشت آن با یكدیگر همكاری
دارند و در زمان قدیم مازاد گوشت سهم خود را كه امكان
نگهداری اش وجود نداشت با افزودن موادی خشك و در
هفته ها و ماه های بعد با آن غذایی با نام تباهگ درست
می کردند كه به دلیل استفاده زیاد ادویه در آن خوراكی
مطبوع و لذیذ به شمار می رفت.

زیارت اهل قبور

وی ادامه می دهد :مردم استان در روز عید قربان و روزهای
پس از آن به قبرستان ها و زیارت اهل قبور می روند و در ایام
پس از عید قربان نیز خود را برای استقبال از حجاج بیت
ا ...الحرام كه از مراسم حج بر می گردند آماده و مراسمی را
برگزار می کنند .اشتراك مراسم فرهنگی قوم بلوچ با دیگر
مسلمانان شامل ذبح قربانی و توزیع آن در میان خانواده
هــای كم بضاعت و قــوم و خویشان ،پوشیدن لباس نو،
برگزاری نماز عید و دید و بازدیدهای معمول است.

پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده كریمه
كنگو با مشارکت شهروندان و ذبح بهداشتی دام
ها امکان پذیر است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان به خبرنگار ما گفت :با فرا رسیدن
عید قربان و افزایش ذبح غیر بهداشتی دام در شهرها،
فصل گرما و افزایش فعالیت کنه ها ،خطر بروز بیماری
تب کریمه کنگو وجود دارد که با مشارکت شهروندان
و رعایت نکات بهداشتی از بروز این بیماری پیشگیری
می شود.دکتر سید «مهدی طباطبایی» افزود :تب
کریمه کنگو بیماری خونریزی دهنده تب دار و کشنده
ای است که می تواند از طریق گزش کنه آلوده یا تماس
مستقیم با خون ،ترشحات یا الشه گوشت دام آلوده یا
خون و بزاق فرد مبتال به بیماری انتقال یابد.وی خاطر
نشان کرد :این بیماری در دام عالیم مشخصی ندارد
و خطر انتقال آن به انسان در ذبح حیوان آلوده یا
یک دوره کوتاه پس از ذبح حیوان آلوده وجود دارد.
وی بیان کرد :در صورت هر نوع تماس با دام به ویژه
هنگام ذبح و خرد كردن گوشت تازه باید از وسایل
حفاظت فردی مانند دستكش ،ماسك ،عینك،
روپوش و چكمه استفاده کرد و قبل از خرد كردن
و مصرف گوشت تازه دام ذبح شده باید حداقل به
مدت  24ساعت و امعا و احشای آن مانند دل ،جگر
و قلوه به مدت  48ساعت در یخچال و در دمای
چهار تا هشت درجه نگهداری و از مصرف جگر ،دل،
قلوه و گوشت دام به صورت خام یا نیم پز خودداری
شود.وی ادامه داد :عالیمی شبیه سرماخوردگی یا
خونریزی از نقاط مختلف بدن به ویژه زیرپوستی در
فردی با سابقه تماس با دام ،می تواند نشانه هایی از
بیماری کشنده سی سی اچ اف باشد و شهروندان
در صورت مشاهده این موارد با فوریت های سالمت
برای انتقال فرد بیمار به بیمارستان تماس بگیرند.

