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 در فرهنگ مردم ايران؛ ����بازنمايي جايگاه حضرت امام رضا
  ها و نمادها آيين

  1سويل ماكويي

  چكيده

ي  دارد و بخش عظيم    فرهنگ ديني در ايران ريشه در اعتقاد به تشيع و امامت ائمه اطهار            
نيـز از ايـن سرچـشمه       ) عامـه (در اين ميـان فرهنـگ مـردم         . گيرد  برمي در از فرهنگ عمومي را   

هاي ديني عالوه بر آن كه پيوند مـا را بـا گذشـته      ها و سنت    بررسي آيين . نصيب نمانده است    بي
هـا و    آيين در گذشته،. بخشد دهد و عمق مي كند، اعتقادات و باورها را گسترش مي      مشخص مي 

گرفت و مردم خـود را مقيـد بـه انجـام همـه آداب              شكوه بسيار انجام مي     با ، مختلف هاي  سنت
 ايجـاد   ،بخشي، همبـستگي، انـسجام      ها كاستن از روزمرگي، هويت      كاركرد اين آيين  . دانستند  مي

  . بخشي بود اميد و شادي
ن آن   نمادها نيز در گسترش معنا و مفهوم يك آموزه ديني و عمـومي كـرد                ها،  عالوه بر آيين  

                                                      
 makouee@hotmail.com          از دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد سياستگذاري عمومي و مسايل ايران. 1



  89 بهار و تابستان 21 و 20 شماره/  مردم ايران   فصلنامه فرهنگ �10

 

هـا و نمادهـاي مربـوط بـه      در اين مقاله آيـين . كنند  هاي جديد نقش مهمي ايفا مي       در ميان نسل  
حـضور حـضرت    .  و جايگاه ايشان در فرهنگ مردم نمايانده شـده اسـت           �حضرت امام رضا  

تواننـد     اسـت كـه همگـي آنهـا مـي          آداب و سـنن بـسياري      در خاك ايـران منـشأ        �امام رضا 
  . ش معنويت در جامعه امروز فراهم كنندهايي را براي گستر فرصت

وجود احساسات و فهم ديني و آييني و نمايش آن از رسانه، مخاطبـان بـسياري را بـه ايـن                     
زيرا پرداختن به مناسك آييني و ديني بـه مثابـه منبعـي سرشـار از          . كند  ها جذب مي    گونه برنامه 
  .  شوداي منجر هاي زيباي رسانه تواند به توليد برنامه معنويت مي

اي مناسك موجب تحول در شيوه انتقـال و دريافـت ايـن               اي شدن يا زيباسازي رسانه      رسانه
توانـد    در واقع، پرداختن به آداب و سنن ديني منـاطق مختلـف كـشور مـي               . شود  ها مي   نوع پيام 

هاي ديني و مذهبي رسانه را متحول كـرده   پسند، برنامه هاي جذاب و مخاطب   ضمن توليد برنامه  
  .ها ايجاد كند  جديدي را در پخش اين گونه برنامهو افق
  

 خـواني،    هـاي زيـارت، چاووشـي        آيين ،�، زيارت حرم امام رضا    �امام رضا : ها  كليدواژه
  آستان قدس رضوي
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  مقدمه

 در هم تنيده با گذشته و ميـراث گذشـتگان خـويش     هويت هر قوم و ملتي به صورتي كامالً 
هاي ديني هستند كـه بـدون آنهـا منظومـه             مل هويت بخش، آيين   يكي از عوا  . گره خورده است  
هـا و     هـاي دينـي وسـيله اجـراي آمـوزه           مراسم و آيين  . شود  گيرد و كامل نمي     هويتي شكل نمي  

ها با نوع خاصي از گفتـار و اعمـال،           اين آيين . اي هستند   دستورات ديني و مذهبي در هر جامعه      
 و به دليل قدمت زياد در اغلب مـوارد بـا سـنت و              باشند  گاه احساسات ديني و مذهبي مي       جلوه

  . اند اند و به جزيي از فرهنگ مردم تبديل شده تاريخ مردمان يك منطقه پيوند خورده
 و عطوفـت و همـدردي را        دادههاي ديني انسان را از روزمرگي مادي نجات           مناسك و آيين  

تغيير مثبت و خالقانه در جامعـه       دهند كه اين رفتار باعت تحول و          ميان افراد جامعه افزايش مي    
اجتماع افراد جامعـه در     .  نقش دارند  نيزگرايي و وحدت اجتماعي        در جمع   ها  اين آيين . شود  مي

ه  عظيمـي بـراي پيـشبرد اهـداف دينـي در جامعـ             نيـروي   يك مكان و براي يك هدف معنوي،      
 و مفهـوم يـك آمـوزه     نمادها قرار دارند كه به گسترش معنـا   ،ها  در كنار آيين  . شود  محسوب مي 

نمادهـا بـه    . كننـد   هاي جديد نقش بسيار مهمي ايفـا مـي          ديني و عمومي كردن آن در ميان نسل       
كنند و باعـث تـداوم آن در زنـدگي       ماندگاري ياد و خاطره يك آموزه مذهبي و ديني كمك مي          

  .شوند روزمره مي
 بـه دنبـال   �رضـا هـا و نمادهـاي مربـوط بـه حـضرت امـام         اين مقاله با پرداختن به آيين     

 چگونه در فرهنگ عامه مردم بازنمايي و مطرح         �گويي به اين پرسش است كه امام رضا         پاسخ
در . دهـد   شود؟ مطالعه اين موضوع جايگاه رفيع اين امام همام را در ميان ايرانيان نـشان مـي                  مي

ها و    وغاتي نذرها، جاسبزي و س     خواني، نصب علم،    هاي آغاز سفر مانند چاووشي      اين مقاله آيين  
  .اند  بررسي شده�نيز نمادهاي مربوط به حضرت امام رضا
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  هاي زيارتي آيين: بخش اول

 بـويژه در گذشـته همـراه بـا     �امام رضـا حضرت عزيمت به مشهد به قصد زيارت بارگاه  
هـاي   داليل سفر، نحوه عزيمت و آمادگي، شيوه      . گرفت تشريفات و مناسك گوناگوني انجام مي     

 از  ينظايف خانواده پس از عزيمت مسافر، نذرها و چگـونگي اسـتقبال از زائـر              رساني، و  اطالع
اگر معنـاي   . شد هايي در اغلب مناطق كشور اجرا مي       ها و تفاوت   جمله مناسكي بوده كه با تشابه     

سفر بـه امـاكن مقـدس بـه قـصد           «عام زيارت   
 » كسب فضيلت معنوي، استغفار يا شـكرگزاري      

ت بارگـاه امـام   باشـد زيـار   ) 142: 1385برنز،  (
ــا ــر     �رض ــالوه ب ــران ع ــردم اي ــان م در مي
ي ديگـر نيـز     هـا   هاي فوق واجد مؤلفـه     ويژگي
تبرك جـستن، توسـل كـردن، پناهگـاه         : هست

بودن و نوعي كسب احترام و اعتبار هم بوده و          
هست زيرا بـه طـور كلـي امامـت در فرهنـگ             
سياسي اسالم، يك اسـتراتژي اسـت كـه امـت           

مند و مؤمنانه قرار    اسالمي را در تشكلي شكوه    
دهد كه بيشترين دليل مردم براي       مطالعه اشعار چاووشي مناطق مختلف كشور نشان مي       . دهد مي

بـود و شـكرگزاري، تبـرك جـستن و     » قصد قربت و كسب فـضايل معنـوي   «عزيمت به مشهد    
   .داد توسل كردن داليل بعدي زيارت را تشكيل مي

ر مانند آغاز سـفر، خـود سـفر، اقامـت در     ايك سفر زيارتي داراي مراتب خاص مناسك گذ   
اگر به همين ترتيب سـفر زيـارتي مـشهد      ) همان. (باشد زيارتگاه يا مكان مقدس و بازگشت مي      

بررسـي اسـناد    . شود هاي گوناگوني در هر مرتبه نمايان مي       مقدس مورد بررسي قرار گيرد، آيين     
نجارهـاي فرهنگـي پـس از آن        دهد كه آغـاز سـفر و ه        فرهنگياران در طول چهار دهه نشان مي      
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هاي بدرقه، نذرها، وظايف خانواده در طول سفر زاير          همچنين آيين .  بود  مردم بيشتر مورد توجه  
  .هاي اين سفر در ميان مردم بود ترين بخش  از مهمها و ويژگي سوغاتي

  آغاز سفر. 1

ـ       ارتي باشـد  نقطه آغازين سفر را بايد در داليل تصميم براي سفر جستجو كرد و اگر سفر زي
 آمـد اصـوالً زيـارت بـه داليـل           پيـشتر همچنان كه   . توان براي آن ذكر كرد     داليل مختلفي را مي   

رود نخست جهت اداي يـك فـضيلت      فردي كه به يك سفر زيارتي مي      : پذيرد مختلفي انجام مي  
هـاي معنـوي خـود قـدمي         داند تا در قبال باورداشت     دارد؛ اين فرد خود را موظف مي       گام برمي 

به سمت اماكن مذهبي به نـوعي بيـانگر         » حركت«در واقع اين نفس     . ارد و عملي انجام دهد    برد
نـور  «مؤمن با رفتن بـه زيارتگـاه گـويي خـود را بـه آن                . ايجاد قربت بين مؤمن با معبود است      

تـابي، هيجـان و شـور     بيند و به اين دليل است كه رسيدن به زيارتگاه با بي  تر مي  نزديك» قدسي
توان ذكر كرد همان اقدام به حركـت       هايي كه براي اين بخش مي      از آداب و آيين    .شود همراه مي 

 و  گرفـت  شته سفرها به سختي انجام مي     با توجه به اين كه در گذ      . و سفر به مشهد مقدس است     
 ناگفته پيداست كه زايران چه مشقتي را بـراي رسـيدن بـه              كشيد ت زمان زيادي هم طول مي     مد

بنـابراين بـسياري از افـراد، سـفرهاي طـوالني و       .كردنـد   تحمل مـي   �آستان مقدس امام رضا   
 ثـواب معنـوي بيـشتري       ،ديدند تا بلكه بتوانند با اين حركـت         را براي خود تدارك مي     يپرخطر

رسـيد؛ هزينـه سـفر،     پس از نيت و تصميم به سفر، فراهم كردن مقدمات فرا مـي           .بدست آورند 
 از جملـه  گرفـت  عزيمت مسافر بايد تهيه و انجـام مـي   توشه راه و اداي برخي رسوم كه قبل از          

                  .اين مقدمات بود
گرفت به سفري زيارتي برود، ديگران را بايـد از ايـن             در گذشته زماني كه فردي تصميم مي      

هـايي را    نبود وسايل ارتباطي و كوچك بودن جوامـع، نمادهـا و نـشانه            . كرد قصد خود آگاه مي   
ويشان و دوستان ايجاد كرده بود؛ به عبارت ديگر مردم با ديدن يا شـنيدن               جهت آگاه ساختن خ   

خـواني،   چاووشـي . شـدند  ها متوجه سفر زيارتي خويشان، دوسـتان و همـسايگان مـي            آن نشانه 
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نصب علم، بستن شال به گردن توسط مردان و شال يا روسري سفيد از روي چادر براي بانوان                  
هاي رفتن به سـفر زيـارتي        براي صرف شام از جمله نشانه     و دعوت گرفتن خويشان و آشنايان       

  .بود

  خواني چاووش) الف

بر همين اسـاس    . باشد اي تركي و به معناي جارچي، پيك و پيشرو كاروان مي           چاووش واژه 
شد كه مردم را بـراي رفـتن بـه زيـارت دعـوت، تحريـك و                  خوان به فردي اطالق مي     چاووش

ر خاصـي   گاهي اين فرد ظـاه    . كرد تحريض مي 
داشت يعني كاله سه گوش سبز رنـگ بـه سـر            

هـا   گذاشت و با كشكول و تبرزين در كوچه        مي
خوانـد و گـاهي     رفـت و چاووشـي مـي       راه مي 

فردي بود كه صـداي رسـايي داشـت و اشـعار          
خـواني    اشـعار چاووشـي   . خوانـد  چاووشي مي 

در ايـن   .  زيارت بـود   هاي  بيشتر درباره فضيلت  
 چنان  � امام رضا  اشعار گاهي رفتن به پابوس    

شد كه هر فردي با شـنيدن         سوزناك تصوير مي  
كرد و اگـر خـود، مـسافر     آن آرزوي زيارت مي 

اي نزديك جهـت     كرد كه در آينده    نبود عزم مي  
مايه ايـن اشـعار نـوعي ترغيـب بـه بازگـشت بـه                در واقع درون  . به مشهد مقدس برود   زيارت  

. بـود » پيوند با نـور الهـي     «و  » ر قدسي يافتن آن دگ  «،  »جستجوي گمشده «و  » خويشتن خويش «
   :مفاهيم و معاني موجود در اين دسته از اشعار چند موضوع داشتند

اين . و جدايي از مأوا و منشأ بيان شده است        » غربت« اشعار چاووشي در قالب مفهوم       اغلب
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ر موضوع ريشه در دوري حضرت از زادگاه و بستگان دارد و به اين دليل نوستالژي غربت را د                 
  .شود پنداري، حزن اين جدايي در او نيز ايجاد مي كند و با همذات انسان آشنا بيدار مي

اين قاعـده لطـف     . اند   شده بر مردم وارد  » لطف« در فرهنگ تشيع بر اساس قاعده        امامان
به دليل  » غربت زاير «تصوير و تصور    . شود  آيند، افزون مي    براي كساني كه به زيارت و ديدار مي       

» ويـشتن خـويش   خ«گيرد و زاير با نزديك شـدن بـه امـام، بـا                آرامش بيشتري مي  » امغربت ام «
  .شود بال مي كند و سبك همدردي مي

  »غريباني«تويي كه در دو جهان ضامن 
  داني مي» غريب«و درد » غريبي«كه هم 
   تويي تنها،»كس بي« تويي ،»غريب«تويي 
   تويي امام رضا،خراسان» غريب«تويي 

  )1388ان، معلمي، برازج(
زيـرا امـام    . شـود   در نهايت به رضايت و آرامش ختم مي       » غربت زاير «در اين چاووشي هم     

داند چگونه اين غم غربـت        ست و مي  » رضا«داند و خود      خود غريب است و درد غريبان را مي       
  .را تسكين دهد

  رضا دلش تنگ است» غربت«گرچه به » غريب«
  از توس تا به مدينه هزارها فرسنگ است

  ميان چمن است» غربت«گرچه به » غريب«
  وطن وطن است» غريب«همين كه شام شود ذكر آن 

  گلزار است» غربت«گرچه به » غريب«
  بيمار است» غريب«همين كه شام شود آن 

  )1356خدامي، اقليد، (
 باشد معطوف به غربت    �ها بيش از آن كه معطوف به غربت امام رضا           هر كدام از اين واژه    
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گير ميزبان است و غم شهادت امام در          بت در اين دنيا، سوز غربت امام كه گريبان        زاير است، غر  
 .اند  ها پنهان شده    كند همگي در پس اين واژه       اين سرزمين كه بر دوش زايران ايراني سنگيني مي        

دهنـد و چـه     زاير را به آن بارگاه قدسي نـشان مـي    عالقه و شيفتگي  ، نهايت   برخي از اشعار هم   
  :واند اين عشق را تصوير نمايد جز نثار جان و تنت اي مي هديه

  يا شاه رضا جان به فداي كرمت
  قـربـان كبـوتـران دور حـرمت

  چينند بـا دانـه بـالي زائران مي
  محروم كجا شود كسي از كرمت

  )1388، اليگودرز،  و ميريلوني(
خراسـان، طـوق   : شـوند   تصوير مي به زيباترين شكلي ، نمادهاي مربوط به امام    اشعاردر اين   

دوا كـه    دل پـردرد بـي      و علم، كبوتران حرم، ايوان طال، بارگاه، حرم، دانه انگور، روضـه پرنـور            
نكته ديگر در مورد كاركرد هر كدام از اين نمادهاست          . همگي نمادهايي استعاري از امام هستند     

بوتران حـرم را  كند مثالً ك خوان به زيباترين شكل آن را در ذهن مخاطب نقاشي مي     كه چاووشي 
نـد كـه رنـج و درد        ك  ي تصوير مـي   چين  زنند به صورت دانه     چينند و نوك بر زمين مي       كه دانه مي  

   .خرند چينند و آنها را به دستور امام بر جان مي زايران را مي
 اما لحن و آهنگ     شد   انجام مي   خواني مجدداً   از زيارت، مراسم چاووشي   در بازگشت زايرين    

تـري بـه خـود      و لحـن شـادتر و اميدوارانـه   هكـرد  زگـشت زايـران تغييـر     اشعار چاووشي در با   
گرفت؛ گويي مشتاق به آمال خويش رسيده، بر آستانش رخ ساييده و اينك بـا قلبـي آرام و                    مي

غربتش و اندوه جداييش تسلي يافته، آرزوهـايش بـرآورده      . تسكين يافته به خانه بازگشته است     
 و شفا اميدوار گشته، گناهانش بخـشيده شـده و بـاالخره            شده و حاجاتش را گرفته، به شفاعت      

پـس بـا قلبـي ماالمـال از شـادي و غـرور              . عاشق، معشوق را ديده و به وصالش رسيده اسـت         
  :گردد بازمي
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  هر طواف از مرقد شاه رضا كرديم ما
  اي رفيقان وطن ياد از شما كرديم ما

  )1388طاهرنيا، مراغه، (

   و دعوت گرفتننصب علم، بستن شال و روسري) ب

هاي ديگري هم براي مطلـع   و اطالع دادن بود، نشانه» جارزدن«عالوه بر چاووشي كه نوعي   
. ها نصب علم بر در منزل فرد زاير بود         يكي از آن نشانه   . شدن خويشان و دوستان وجود داشت     

 از تـاريخ پرداختنـد و     مردم با ديدن علم به پرس و جو از منزلي كه علم نـصب شـده بـود مـي                   
هـاي آنهـا از      ها سبز رنگ و سه گوش بودند و پايه         معموالً علم «. شدند  مي زايرين مطلع عزيمت  

ها سر در خانـه فـرد زايـر و     اين علم. متر طول داشت   سانتي 75جنس ني بود و به طور متوسط        
پـس از بازگـشت    ها را    اين علم . دادند شد و به هر خانه دو علم مي        خويشان نزديكش نصب مي   

  )1352اماني، بهبهان، (» .پوسيدند ماندند تا مي داشتند و آنقدر مي نمي خانه هم برزاير به
گفتنـد و     به فرد زاير تبريك مي     ،بستن شال و روسري نشانه ديگري بود كه افراد با ديدن آن           

  .خواستند تا برايشان دعا كند يا حاجتي را بطلبد از او مي
كريمـي، آبـاده،   / 1350صادقي، صـغاد شـيراز،    (هايي به رنگ سبز يا زرد معموالً مردان شال  

بستند و تـا     به گردن مي  ) 1388صابر، اقليد،   (يا هفت رنگ    ) 1352مهدوي، ميبد،   (، سياه   )1347
ها در طول سفر و هنگام حضور در حـرم بـا زايـر                اين شال . كردند زمان بازگشت آن را باز نمي     

داشتند يا به كـسي   چون كااليي گرانبها نگه ميشد و اغلب زايران، آن را    بنابراين متبرك مي   ،بود
كردنـد   زنان هم از روي چادر يك روسـري سـفيد بـه سـر مـي              .دادند  كه بسيار طالبش بود، مي    

اين ) 1352مهدوي، ميبد،   . (انداختند يا روي چادر سياه روبند سفيد مي      ) 1388طاهرنيا، مراغه،   (
   .كرد ميرا متبادر  معاني مختلفي احتماالًها و تفاوت بين آنها  رنگ
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  كنندگان  نذرها و نيازهاي زيارت. 2

خواستند تا كاري برايشان انجـام دهنـد؛         بختي از زايران مي    و نيك » تبرك جستن «مردم براي   
شـدند معمـوالً نـذرها و نيازهـاي خـود را بـا او همـراه                 يعني وقتي از عزيمت زايري آگاه مـي       

 خواهـان فرزنـد پـسر بـود، يـك پيـراهن پـسرانه           ،نـدي  در انتظـار فرز    مثالً اگر مادرِ  . كردند مي
خواست اين پيراهن را به ضريح بكشد تا متبرك يا پرپـو             داد و از او مي     دوخت و به زاير مي     مي
»parpo «به عنوان   دادند تا از مشهد    هايي كه دختر دم بخت داشتند به زاير پول مي          خانواده. شود 

زنان آرزومند فرزنـد    ) 1388يدايي، همدان،   . (ياوردب) سفرني( براي دخترشان بقچه حمام      تبرك
دادند تا هنگام زيارت آن را به ضـريح بكـشد و بـراي     هم روسري يا پيراهن خود را به زاير مي        

خواسـتند بـراي      مـادراني كـه مـي     ) 1388صفوي، تاكـستان،    . (برآورده شدن آرزويشان دعا كند    
داغـي،   قـره . (فرسـتادند  ر براي تبرك مي   توسط زاي » شال قرمز «پسرانشان همسري برگزينند يك     

و انداختن پول، طال و نقـره       ) 1347صمدي، مسجد سليمان،    (روشن كردن شمع    ) 1388بيجار،  
خواسـتند   داخل ضريح از طرف فرد نيازمند از ديگر نذرهايي بود كه معموالً مردم از زايران مـي            

زايران بيشتر مخصوص جامعه زنان بـود       اين نوع ويژه ارتباط مردم با       . تا به جاي آنها ادا نمايند     
     . و مردان كمتر در اين حوزه حضور داشتند

 نـذرها  گاهي اداي اين. كردند نيز نذرهايي را در مشهد ادا مي خود زايران ،عالوه بر اطرافيان  
            مـثالً برخـي     . بـود  �و زيـارت بارگـاه حـضرت امـام رضـا           مـشهد    دليـل مـسافرت   و نيازها   
آنها بعد از پاشـيدن    .  براي كبوتران حرم گندم بخرند      اگر گره كارشان گشوده شود     ندكرد نذر مي 

خواستند تا سـال ديگـر هـم     داشتند و از خداوند مي گندم مقداري از آن را به عنوان امانت برمي      
ــا ايــن گنــدم  ــد ت ــارت را نصيبــشان كن ــد  زي ــراي كبوترهــا بريزن ــشتري ب ــا مقــدار بي          . هــا را ب

هـاي روي زمـين كـه بـراي          همچنـين برخـي از كـشاورزان از گنـدم         ) 1388 مراغـه،    طاهرنيا،(
هـاي گنـدم زمـين     داشـتند و آنهـا را در گـوني    مياي حرم پاشيده شده بود يك مشت بر     كبوتره

تا خداوند بـه    ) 1388علي، كاشان،    ابن(پاشيدند    يا روي زمين كشاورزي مي     ريختند   مي خودشان
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عده ديگري از كشاورزان     .دهد بركت   �هاي حرم امام رضا    ممحصولشان به واسطه وجود گند    
كردند كه اگر مثالً برداشت امسالشان پر بار باشد به مشهد برونـد و قفـل ضـريح را                    هم نذر مي  

يا نذرهايي از اين قبيل كه مربوط به خود زاير بـود     ) طاهرنيا، همان (بگيرند و شمع روشن كنند      
  . شد  دليل سفر زيارتي محسوب ميگاهيو 

هاي باشـكوهي   ، تماشاي آيين�كنندگان بارگاه ملكوتي امام رضا     ز جمله آرزوهاي زيارت   ا
  . پذيرد هاي خاصي در آستان قدس رضوي انجام مي ها و زمان است كه در موقعيت

هاي خاصـي وجـود دارد        در بارگاه رضوي تشريفات و آيين     : هاي ويژه بارگاه رضوي     آيين
ها بـه شـدت     اين آيين تماشاي.شود ي مختلف توسط خدام انجام ميها  كه روزانه يا در مناسبت    
  :مورد عالقه زايران است

ترين مراسم در حرم مطهر است كه چند نوبـت در سـال              يكي از پرشكوه  : آيين غبارروبي . 1
براي انجام  . شود   برگزار مي   اطهار هم زمان با اعياد مذهبي مانند عيد سعيد فطر يا ميالد ائمه           

كنند و سپس در ضريح توسط توليت آستان          م، در روز و ساعتي معين حرم را قرق مي         اين مراس 
هـاي مخـصوص بـه خزانـه منتقـل             كيسه  در نذورات مردم اعم از طال، نقره و پول       . شود  باز مي 

  .شود شو مي و آنگاه درون ضريح با عطر و گالب شست. شود مي
از طلوع آفتاب و بالفاصـله بعـد از         همه روزه در دو نوبت، نيم ساعت قبل         : مراسم صفه . 2

برگـزار  » دارالـسالم «يـا   » دارالحفاظ«نماز مغرب و عشاء توسط خدام و فراشان كشيك روز در            
 از  معـصوم يـا دوازده امـام      14در اين مراسم عالوه بر تالوت قرآن كريم، مديحـه           . شود  مي

ـ     . شـود   منشأت خواجه نصيرالدين طوسي نيز خوانده مي       ن آيـين زيبـا، ابتـدا    بـراي برگـزاري اي
پس از آن تعداد چهـارده رحـل و   . شود مقدمات مراسم توسط فراشان در مكان خاص انجام مي      

  .شود الله و قرآن آورده شده و در دو طرف رواق قرار داده مي
 در  � رضا  امام اين مراسم در شب عاشورا و شب شهادت حضرت        : خطبه شب شهادت  . 3

هـايي   تـرين آيـين   اين مراسم نيز از باشـكوه  . شود  زار مي صحن انقالب اسالمي توسط خدام برگ     
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ها، مراسم بـا سـخنراني يـك نفـر از وعـاظ               در اين شب  . شود  است كه در حرم مطهر انجام مي      
پس از ذكر مصيبت، مدعوين به صحن انقالب اسالمي كـه پـيش از آن، دور تـا     . شود  شروع مي 

 پس از آن حفـاظ بـا در دسـت           .شوند  د مي اند، وار   هايي در دست ايستاده     دور آن خدمه با شمع    
جمعي از مقابل خدمـه       داشتن الله و شمع روشن، با حال حزن و اندوه و با لباس خدمت، دسته              

  .كنند خواني مي و ساير مدعوين عبور و به مناسبت آن روز خطبه
شام غريبان از مراسم باشكوهي است كه بعـد از انقـالب اسـالمي در    : مراسم شام غريبان  . 4

هـاي بعـد از شـب         هاي سال يعني شب     اين مراسم در دو شب از شب      . شود  رم مطهر اجرا مي   ح
در شـب بعـد از       .شـود    برگـزار مـي    �امـام رضـا   حضرت   و   � امام حسين   حضرت شهادت

شهادت و بعد از نماز مغرب و عشاء كه شام غريبان نام دارد، تمام خدمـه آسـتان قـدس جمـع       
خـدام،  . كننـد  هايي در دو طرف حركـت مـي   دست داشتن الله نفر از دربانان با در   14. شوند  مي

هـاي مرتـب نواهـاي     هـاي روشـن در دسـت در صـف       فراشان، دربانان و كفـشداران بـا شـمع        
پس از ورود به صحن جمهوري اسالمي       . كنند  خوانند و به طرف حرم حركت مي        انگيز مي   حزن

 امـام   حضرتشوند به محضر يهاي از پيش تعيين شده كه با نرده مشخص م        و استقرار در محل   
  .يابد  پايان ميگويند و مراسم پس از مداحي مداحان اهل بيت  تسليت مي�رضا
هـاي روي ضـريح توسـط     براساس يك سنت ديرينه هـر روز صـبح گـل   : آرايي آيين گل . 5

، چهاردسته گل بـسيار زيبـا در   8هر روز صبح قبل از ساعت    . شود  سركشيك خدام تعويض مي   
. شـود   هاي روز قبل به فراشـان تحويـل مـي           گيرد و گل    باالي ضريح مطهر قرار مي      چهار گوشه 

نامه مخصوص حـضرت      آوري شده از روي ضريح توسط فراشان همراه با زيارت           هاي جمع   گل
 در محـل    ي خاصـ  هـا هـر روز صـبح طـي مراسـم            اين بـسته  شود و     بندي مي    بسته �رضاامام  

مهوري اسالمي حرم مطهر به عنوان تبـرك بـه          دارالقرآن آستان قدس رضوي واقع در صحن ج       
  . شود زايرين اهدا مي

 در  در طول سال، به غير از محـرم و صـفر و ايـام سـوگواري، دو بـار                  : آيين نقاره نوازي  . 6
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 دقايقي پيش از طلوع و غروب آفتاب است و در           ،نوازي  زمان نقاره . شود   نقاره زده مي   روز  شبانه
 طلـوع و غـروب      ،شود و با نواختن آخـرين ضـربت         اخته مي آن طبل و كرنا با آهنگ خاصي نو       

 و همچنـين هنگـام بـروز        در عيـدهاي مـذهبي، مـيالد معـصومان        . گردد  خورشيد اعالم مي  
  )تلخيص عناوين: 1387ظريفيان، . (آيد كرامات نقاره به صدا درمي

  هاي جا سبزي آيين. 3

كشيد و در ايـن مـدت         چندين روز طول مي    � امام رضا   حضرت در گذشته زيارت بارگاه   
شـدند و    نخست، براي استقبال از زاير آماده مـي       . دادند افراد خانواده زاير بايد كارهايي انجام مي      

هـايي را بـه جـا        دوم، براي در امان ماندن از خطرات سفر و بـه سـالمت برگـشتن زايـر آيـين                  
  . آوردند مي

 روز  3بازگـشت زايرشـان تـا       هـا معمـوالً پـس از         خـانواده : آمادگي براي استقبال از زاير     -
 اقوام و خويشان براي ديدار بـا زايـر و زيـارت قبـولي بـه خانـه زايـر                      و كردند داري مي  مهمان

انجاميد و اين زمان فرصتي در اختيـار خـانواده           درگذشته، اين سفر روزها به طول مي      . رفتند مي
 كارهـايي كـه در ايـن دوره    يكـي از . گذاشت تا بتواند مراسم استقبال را بهتر انجام دهد زاير مي 

اصوالً انجام سفيدكاري   ) 1356فرجي، خلخال،   . (ها و منزل بود    گرفت سفيدكاري اتاق   انجام مي 
گرفـت و ايـن عمـل نـشان      و پاكيزه كردن و آراستن منزل در ايام عيد و اوقات شادي انجام مي        

ـ             مي رين و دهد كه نفس برگشت از زيـارت مـشهد مقـدس در برخـي منـاطق سـنتي شـادي آف
  . عيدگونه بوده است

ترين  ترين و رايج   يكي از متداول  : شد هايي كه براي به سالمت برگشتن زاير انجام مي         آيين -
بررسـي اسـناد و   . شـد، پخـتن آش بـود    ها كه براي به سـالمت برگـشتن زايـر انجـام مـي            آيين

سافرت زايـر   دهد كه در تمام مناطق اين آش آييني پـس از مـ              هاي فرهنگياري نشان مي    گزارش
حوزه فرهنگـي   (» سر پس«يا  » آش پس پا   «،»آش پشت پا  «معموالً به اين نوع آش،      . شد طبخ مي 
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آش «و  ) 1388اخوان، همـدان،    (» يوال آشي «) 1355محبي، زنجان،   (» آش سفر «،  )جنوب كشور 
 اين نوع آش، آش كـشك       ،در اغلب مناطق  . شد  مي گفتههم  ) 1348خسرويان، اصفهان،   (» برگ

؛ ايـن    و جغرافيـايي   هـاي زيـستي    رشته بود اما در مناطقي از كشور و با توجه به ويژگي           يا آش   
  .يا ترش بود) 1355محبي، زنجان، / 1348عمادي، گرگان، (آش، آش دوغ 

  سوغاتي. 4

، آوردن سوغاتي بود كـه  �امام رضا حضرت  هاي متداول بازگشت از زيارت     يكي از سنت  
 زاير پـس  معموالً . است آوردن سوغاتي ترين ويژگي     مهم ،» جستن تبرك«. امروزه نيز رايج است   

   .كند  متبرك مي با كشيدن به ضريحاز خريد سوغاتي آن را
هـا را     دادن سوغاتي وجود داشت؛ به اين صورت كه يا سوغاتي           هديه معموالً دو شيوه براي   

دادن . تادندفرسـ  دادند يا بـه در منـزل دوسـتان و خويـشان مـي              در منزل زاير و هنگام ديدار مي      
را » سـفره بزرگـي   «،ر سمنانسمثالً در سنگ. شد هاي متنوعي انجام مي سوغاتي در منزل به شكل   

ا را در چهـار گوشـه سـفره         هـ  هـا را وسـط و سـوغاتي        كردند و شـيريني    وسط مجلس پهن مي   
ها  كردند و سوغاتي    پهن مي   اتاق  سفره را وسط    گاهي نيز  )1349مصباحي، سنگسر،    (.چيدند مي
هـا   ها را جلوي مهمـان      گذاشتند و هنگام خداحافظي محتويات بشقاب      داخل چند بشقاب مي   را  

در برخي نقاط هم سوغاتي را داخل مجمعـه  ) 1350،  صغادصادقي،  . (كردند گرفته و تعارف مي   
  )1355محبي، زنجان، . (كردند به مهمانان پيشكش ميدادند و  قرار مي

را بـه در منـزل دوسـتان، همـسايگان و خويـشان              خانواده زايـر سـوغاتي       ،در برخي مناطق  
يا در نعلبكـي  ) 1357شفيعي، اصفهان، (به اين صورت كه سوغاتي را درون دستمال         . فرستاد مي
گذاشـتند و بـه در    مي) 1348مرتجي، ساوه، (هاي كوچك  يا در سيني  ) 1346پور، مباركه،    يرانا(

 نبايـد در سـه     بودند چمدان زايـر اصـالً      برخي هم معتقد  . فرستادند خانه خويشان و آشنايان مي    
ها به آنها    هاي مشهد كه در تمام گزارش      ترين سوغاتي  رايج) پور، پيشين  يرانا. (روز اول باز شود   
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اشاره شده است، مهر و تسبيح بود اما معموالً عالوه بر آنهـا، نقـل، شـيريني، خرمـا، كـشمش،                     
ــق   ــشتر عقيــ ــات، انگــ ــال،  (نبــ ــي، خلخــ ــ) 1356فرجــ ــوهان، عنــ ــره ســ                        اب و زيــ

ــسجدسليمان،  صــمدي،( ــران )1348م ــك و زعف ــرد، (، زرش ــروري، بروج ــاس ) 1388پ و لب
   .شد هديه داده ميبه عنوان سوغاتي ) 1388آزادبخت، كوهدشت، (

هاي جالب كه بيشتر در منطقه شرق كـشور رايـج بـود آوردن سـيب قرمـز و                    يكي از سنت  
 را نمـاد بارگـاه قدسـي   » سيب قرمـز  «،در واقع زايران اين منطقه    . ودمعطر مشهد توسط زايران ب    

هـا را روي المـپ چـراغ المپـا يـا چـراغ        يكي از سـيب «آنها . دانستند  مي � امام رضا  حضرت
در روسـتاهاي   ) 1388كندري، كاشمر،    حاتمي(» .كردند گذاشتند و خانه را معطر مي      گردسوز مي 

كردنـد و    داشـتند، بـو مـي      ها آن را برمـي     شتند و مهمان  گذا نيشابور اين سيب را وسط سيني مي      
   )1352بازوبندي، نيشابور، . (گذاشتند سپس سرجاي خودش مي

، هـدايايي اسـت كـه       آورنـد   كه امروزه گاهي زايران با خود مـي        يهاي بسيار باارزش    از هديه 
هـا كـه در       ايـن هديـه   . شـود   هـاي مختلـف آسـتان قـدس بـه زايـران داده مـي                توسط قـسمت  

» هـاي متبـرك   هديه«، اند مشخص شده » آستان قدس رضوي  «هاي مخصوص و با مهر        بندي  تهبس
ايا شامل مقداري برنج، نمك، نبات، پارچه سـبز و ديگـر اقـالم متبـرك               اين هد  .شوند  ناميده مي 

هديـه ايـن    . كننـد    و زايران هنگام دريافت اين هدايا احساس شعف و شادي معنـوي مـي              است
  . شود ها محسوب مي ترين هديه ترين و باارزش و اقوام بزرگها به دوستان  سوغاتي

سـراي    ، آوردن نـان از مهمـان      � امـام رضـا     حـضرت  هاي ديگر مربوط به حرم      از سوغاتي 
آينـد، آن اسـت كـه     در واقع، يكي از آرزوهاي زائراني كه به مشهد مقـدس مـي           . حضرت است 

ي كـه بـه ايـن مهـم نايـل      فـراد  معمـوالً ا .بچـشند  را به نيت تبرك  �اي از غذاي حضرت     ذره
  .برند  نان اين سفره را به عنوان تبرك براي خويشان و دوستان خود هديه ميشوند مي
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  نمادهاي ماندگار: بخش دوم

نماد يا سمبل عبارت است از يك اصطالح، يك نام يـا حتـي تـصويري كـه ممكـن اسـت                      
ه بر معنـاي آشـكار و معمـول       نماينده چيز مأنوسي در زندگي روزمره باشد و با اين حال، عالو           

حـضوري مانـدگار     ،در زنـدگي انـسان    نمادها  . خود، معاني تلويحي بخصوصي نيز داشته باشد      
گنبد طال، ضامن آهو، كبوتر حرم، نقـاره        . كنند  ها ايجاد مي   دارند و به نوعي مفاهمه را ميان نسل       

  حضرتاشاره صريح بهكه    و كلماتي از اين دست چه در تصاوير و چه در قالب نوشتار بي آن              
نمادهـا عاليـم قـراردادي ذهنـي     اين پس  . سازند  بكنند همگان را متوجه ايشان مي      �امام رضا 

 اسـناد و    عريـف اگر بـا ايـن ت     . كنند اي هستند كه مفهوم مشتركي را به ذهن متبادر مي          غيررسمي
ـ   ( مطالب مرتبط بررسي شوند احتماالً سه دسته نماد يعني نمادهـاي مكـاني             ، )ه حـرم  مربـوط ب

  .    آيد واژگاني و عددي بدست مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گنبد طال، ايوان طال، بارگاه، سقاخانه، صحن، حرم، رواق، مناره يا گلدسته،            : نمادهاي مكاني 
هـا،    بـر روي ماشـين    هـا از ايـن نماد   .  از جمله نمادهاي مكـاني هـستند        محراب  و نقاره، ضريح 
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  »هـاي زيـارتي    عكـس «اسـت و بـه آن        �ه امام هايي كه مربوط ب    پوسترها و پيش زمينه عكس    
  .گردد شود، استفاده مي گفته مي

الغربا، كفتر حرم، كبوتر حرم، دارالـشفا،        ضامن آهو، غريب، غربت، غريب    : نمادهاي واژگاني 
هـا،   هـا، اشـعار، الاليـي      اين نماد در ترانه   .  از جمله نمادهاي واژگاني هستند     گاه و خادم   شفاعت

  . شود ها ديده مي ها، دعاها و قسم نگاشتها، ماشين  چاووشي
  حضرت اي كه به نام     در سفره  .ترين عدد در اين مجموعه است       مهمعدد هشت   : نماد عددي 

 كـه منظـور هـشتمين امـام،     شـود  مـي  شمع اسـتفاده  8شود از   در نايين انداخته مي �امام رضا 
  :شود ختلفي استفاده ميهاي م  از اين نمادها در قالب.باشد  مي�الرضا بن موسي عليحضرت 

  ها نگاره  ماشين-

اي  اين بخش از ادبيات عاميانه در اصل ادبيات سياري است كه در فرهنـگ راننـدگان جـاده           
هـاي   توان يافت كه در قـسمت      اي را مي   در واقع كمتر ماشين سنگين جاده     . جايگاه خاصي دارد  

هـا،   ول در ايـن نوشـته     شـايد يكـي از موضـوعات متـدا         .مختلف آن مطلبي نوشته نشده باشـد      
هـايي ماننـد دعـا،     بندي بـه زيـر مجموعـه    هاي ديني باشد كه خود اين موضوع قابل دسته       نگاره
 بودنـد نـشان داد      ها را ثبت كـرده      نگاره  ماشينبررسي تارنماهايي كه    . ، باور و توكل است     توسل

ن فراواني نمادهـاي    در بررسي ميزا   .دهد تشكيل مي » توسل«هاي ديني را     بيشترين فراواني نگاره  
 پـس از دعـاي فـرج، واقعـه كـربال و نمادهـاي       رسد  به نظر مي�واژگاني مربوط به امام رضا  

 كـه بـه     دارنـد در مرتبه بعد قـرار      نمادهاي مربوط به اين امام همام        �مربوط به حضرت علي   
ز ايـن   يـا ضـامن آهـو امـان ا        «،  »يا ضـامن آهـو    «،  »يا امام غريب  «: شود  اشاره مي   ها برخي از آن  

جـدا از ايـن   . »كبوتر حـرم «و » زائرتم مرا درياب«،  »يا شاه طوس  «،  »يا سلطان خراسان  «،  »هياهو
يـا امـام    «،  »يا امـام رضـا    «كنند مانند    ها مستقيماً به خود امام اشاره مي       نمادها برخي از اين نگاره    

  .»بيمه امام رضا«و » هشتم
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  ها  الاليي-

چندان موافق، شب  ه از كار و تالش و روزگاري نه      در گذشته مادران اين سرزمين خود خست      
بـر  هاي تلخ و شيرينشان را       ها حكايت  آن. گذاشتند  بدون نوازش كودك سر بر بالين نمي       ،هنگام

 كردند تا شايد لبخند آرام دلبندشان تسكيني بر ناماليمـات زنـدگي            واگويه مي بالين فرزندانشان   
 در اين نواهـاي مادرانـه هـم رد پـاي عـشق بـه                 و عجيب اين كه حتي     پرفراز و نشيبشان باشد   

 را  اطهـار   مادران در اين نواها، عشق به خداوند و ارادت به ائمه          . شود  ديده مي  اطهار  ائمه
كردند و اين عشق و عالقـه همـراه بـا نـوازش مـادر در عمـق          در وجود فرزندانشان دروني مي    

 �ن نواها ارادت مادر بـه امـام رضـا   در برخي از اي. دواند وجود مردمان اين سرزمين ريشه مي    
  :در قالب آرزوهايش براي فرزند متجلي شده است

  الال الال به مشهد آي 
  به پاي تخت حضرت آي

  اگر حضرت بفرمايد
  تو جاروكش مرقد آي 

***  
  الالالال به صحرا شي

  به پاي تخت زهرا شي
  اگر زهرا بفرمايد

  غالم شه رضا بشي
  )1384ضرغامي، مشهد،(

  ها كارآوا-

هاي زير اشـاره      اشاره شده باشد به نمونه     �امام رضا حضرت  ها به    از كارآواهايي كه در آن    
  :خورد در اين كارآوا اشتياق و شور زيارت و اميدواري به وصال به چشم مي. شود مي
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  كنم با شور و شين ريسي مي چرخه
  آرزو دارم برم قبر حسين

  كنم با صد نوا ريسي مي چرخه
  قبر رضاتا شوم من زاير 

  يا رب تو مرا به كربال داخل كن
  يا رب تو گناه همه را باطل كن
  يا رب برسان مرا به هنگام بال

  دستم به ضريح و مرقد شاه رضا
  )1388جعفرزاده دستجردي، قم، (

دهد كه اين زنان چگونه بـا هـر نخـي          آوا كه مخصوص زنان ريسنده است نشان مي       اين كار 
تنيدنـد و بـه اميـد زيـارت روزهـا را سـپري                مندي خـود را مـي     ريسيدند اشتياق و آرزو     كه مي 

آلـود تـصوير     در فضاي حزن   � امام رضا   حضرت در نمونه زير دلتنگي براي زيارت     . كردند  مي
  :شده است

  شاه علي مرتضي شايد به فريادمان رسد
  اي دلبرم امام رضا كن حاجتم را تو روا

  امشب از پرده دل آن همه فرياد كنم
  به فرياد دل ما برسدتا مگر رضا 

  )  1388ابن علي، كاشان، (

   خواني  مولودي-

شود از ايـن نمادهـا     انجام مي� امام رضا حضرتها هم كه در زمان والدت    خواني  مولودي
  :شود خواني اشاره مي به قسمتي از يك مولودي. برند بهره مي
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  خوشحال و خندان آمد امشب پيغمبر از جنان
  آمد» خراسان «زيرا كه مولود شهنشه از

  يار غريبان آمد/ امام رضا خوش آمد : جواب
  )1388رحمتي، شاهرود، (

***  

  ها  نوحه-

  :كنند  را فرياد مي�در سالروز شهادت آن حضرت هم اين نمادها درد عاشقان امام
   فاطمه خيرالنسا، دختر خيرالوال

  كنان بر سر زنان باشد روان موكنان مويه                                                 
   گه مدينه گه به طوس گه به دشت كربال

  حضرت خيرالنساء، دختر خيرالوال                                                  
  اين شب قتل است امشب با فغان و با نوا

  دارد عزازوجه شير خدا اندر سه جا                                                    
  گه مدينه گه به طوس گاهي شهيد كربال

  فاطمه خيرالنساء، دختر خيرالوال                                                   
  اندرين شب او سيه پوشيده با افغان و شين
  اشود نازل به سان مه تابان از سم مي                                                  

  فاطمه خيرالنساء، دختر خيرالوال
  همرهش باشد حوا، آسيه با مريمش                                                  

  لقا با خديجه با جناب ساده فرخ
  فاطمه خيرالنساء، دختر خيرالوال                                                   
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  لآيد اول با دو چشم تر سر قبر رسو
  سرا پوشان كند ماتم قبر احمد را سيه                                                  

  فاطمه خيرالنساء، دختر خيرالوال
  كند با قبر پيغمبر ز سوز دل خطاب مي                                                 

  نوا كه اي پور شه كشته فرزندت حسين در ني
  كند چون جان سير آيد و قبر رضا را مي                                                 

  پوش ضريح را بعد از آن سازد سيه
  فاطمه خيرالنساء، دختر خيرالوال                                                 

  )همان( 

  بندي جمع

 و از   معـصومين   به ائمـه    نوعي اتصال  �ها و نمادهاي مربوط به حضرت امام رضا         آيين
 نوعي برآوردن نيـاز  �زيارت حرم حضرت امام رضا    . آورند   را فراهم مي   خداونداين طريق به    

همين كنش معنوي، رفتارها و مناسك مـذهبي        . سازد  به عبادت در يك فضاي معنوي را مهيا مي        
زايـر  . نـد ك جويي، شفاخواهي، توسل جويي، شفاعت طلبي و آرزومندي ايجاد مي  را حول تبرك  

 موقعيت،اين  . كند  پس از مشرف شدن به آستان رضوي، اعتبار و جايگاه معنوي خاصي پيدا مي             
در . كنـد   تاباند و قلب او را ماالمال از شعف و شـور معنـوي مـي                نور اميد را به زندگي زاير مي      

ا و اعتقادهـا  نمادها به عنوان باورهـ . ها و كاركردهاي معنويشان، نمادها قرار دارند     كنار اين آيين  
هاي متفاوتي از جمله معنا بخشي بـه زنـدگي، همبـستگي              در منظومه فرهنگي هر ملتي كارويژه     

دهـد كـه      بررسي اين مفاهيم نـشان مـي      . كنند  اجتماعي، هويت بخشي و انسجام ديني ايجاد مي       
 در خاك ايران فرصت عظيم معنوي را بـراي مـردم ايـران ايجـاد                �حضور حضرت امام رضا   

  . ابراز نمايند�بتوانند نهايت ارادت، عشق و عالقه خود را به خاندان پيامبركرده تا 
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  منابع

: ، ترجمـه هـاجر هوشـمند، تهـران        شناسي گردشگري  درآمدي بر مردم  ) 1385(م  .برنز، پيتر . 1
  .افكار و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

ه؛ حرم مطهر حضرت امـام      راهنماي جامع اماكن متبرك   ) 1387) (يبازنويس(ظريفيان، الهام   . 2

  .اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي: مشهد، ����رضا
  

  فرهنگياران

 3/8/88آزادبخت، مهدي، كوهدشت، لرستان، 

  24/3/88ابن علي، كبري، برزك، كاشان، اصفهان، 
 1388تپه، همدان،  اخوان، زهره، گل

  8/8/52اماني، غالم، بهبهان، خوزستان، 
  14/2/46ر، مباركه، لنجان، اصفهان، پور مباركه، امي ايران

  21/11/52اكبر، گرماب، بازوبند، نيشابور، خراسان رضوي،  بازوبندي، علي
  1388پروري، مرضيه، بروجرد، لرستان، 

ــصطفي   ــتجردي، م ــرزاده دس ــضل (جعف ــل از ف ــه نق ــا  اهللا  ب ــتجردي و سيدرض ــرزاده دس جعف
  1388، كهك، قم، )دستجردي حسيني

  1388كاشمر، خراسان، حاتمي كندري، محمود، 
  12/9/56اهللا، اقليد، فارس،  خدامي، عين

  28/8/48، هونجان، اصفهان، )به نقل از حيدر خسرويان(خسرويان، عباسقلي 
  1388آباد زيدر، شاهرود، سمنان،  رحمتي، حسين، ابراهيم
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  25/5/57شفيعي، ماشاءاهللا، ورزنه، كوهپايه، اصفهان، 
 13/4/88صابر، عليجان، اقليد، فارس، 

  26/8/50، فارس، آبادهصادقي، محمد، صغاد، 
  7/3/88صفوي، ميرقدير، تاكستان، قزوين، 

 1347 و 30/5/48صمدي، مهرداد، مسجدسليمان، خوزستان، 

   4/12/84الزمان، قوچان، خراسان رضوي،  ضرغامي، فروغ
  15/3/88، بناب، آذربايجان شرقي، )به نقل از سيدحسين علوي يثربي(طاهرنيا، احمد 

  7/1/48، گلستان، گرگانآباد،  علي) به نقل از محمدقلي سليماني(عمادي، عباسعلي 
  27/9/56فرجي، معصومعلي، هروآباد، خلخال، اردبيل، 

  28/3/88داغي، ايرج، چنگيزقلعه، بيجار، كردستان،  قره
  7/10/47كريمي، محمدمسعود، بهمن، آباده، فارس، 

  1/4/88رز، لرستان، لوني، پرويز و ميري، محمود، اليگود
  2/3/55قلعه، زنجان،  نيمحمد، صاي محبي، علي

  6/11/48، ساوه، مركزي، )به نقل از شيخ حسن مرتجي(مرتجي، ابوالفضل 
   23/4/49مصباحي، زيور، سنگسر، سمنان، 
  1388معلمي، خسرو، برازجان، بوشهر، 

  8/12/52مهدوي، حوا، فيروزآباد، ميبد، يزد، 
  1388ن، يدايي، پروين، همدا

  
  


