
  

  
  ها با ايام نوروز هاي آييني تقارن سوگواري جلوه

  1زاده علي آني

  چكيده

هـاي   ها و مراسم ملي بر اساس تقويم خورشيدي و اعياد و سوگواري          در ايران جشن  
هـاي شمـسي    به همين دليل بعضي از مناسبت. شود مذهبي بر بنياد تقويم قمري اجرا مي  

اوج ايـن قرينگـي،     . كنـد  هايي ايجاد مي    يابند و گاهي اين امر تعارض       و قمري تقارن مي   
ها پيش  مصادف شدن عيد نوروز با ماه محرم است و عالوه بر اين تقارن، برخي خانواده            

ـ    . شوند از رسيدن بهار و ايام نوروز عزادار مي        وروز و اداي احتـرام بـه   مردم براي درك ن
هـاي    در مـورد سـوگواري    (هاي مذهبي و نيـز احتـرام بـه صـاحبان مـصيبت                سوگواري

هاي   هايي آييني يافته است مانند پيك       اند كه جلوه    اي را بنيان نهاده     هاي ميانه   راه) شخصي
خوانند، نوعيـد    نوروزي كه در چنين روزهايي اشعار مذهبي موسوم به دوازده امام را مي            

شـود و      در اولين صبح عيد پس از فوت درگذشته در مساجد يا خانه متوفي اجرا مي               كه
عرفه يا علفه كه عيد مردگـان اسـت و مـردم يـك روز               . در واقع اولين عيد متوفي است     

هاي آيينـي ديگـر ايـن تقـارن در       جلوه. روند  مانده به عيد نوروز به مزار اموات خود مي        
ـ     سنت د عـوض كـردن لبـاس بازمانـدگان، دعـوت گـرفتن       هاي بيرون آمدن از عـزا مانن

صاحبان مصيبت به ناهار يا شام يا فرستادن غذا براي آنها، روشن كـردن اجـاق خانـه و                 
  .مواردي از اين قبيل تبلور يافته است

  
   نوروز، محرم، عزاداري، نوعيد، سوگواري، عرفه:ها كليدواژه
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  مقدمه

ست كه مردمانش اسالم را با آغـوش        ايران كشوري باستاني و در عين حال اسالمي ا        
ها، مشتركات سـنت و مـذهب را بـه هـم پيونـد زدنـد بـه                   گرم پذيرفتند و به مدد آيين     

اي كه نه تنها عرق ملي و عقايد مذهبي آنها در مقابل يكديگر قرار نگرفت بلكه بـه             گونه
  . اي ظريف باعث تكميل يكديگر شدند گونه

تقـويم سـنت بـر      . اي اسـت    تقويم جداگانـه   سنت و مذهب هر كدام در ايران داراي       
 467گردش خورشيد به دور زمين استوار است كه به دستور ملكشاه سلجوقي در سـال                

ابوريحان بيروني  ) 32: 1381بلوكباشي،  . (قمري با نام تقويم جاللي تثبيت و رواج يافت        
ت كه انـدر او  عبارت است از آن مد    «نام نهاد كه    » سال طبيعي «، آن را    »التفهيم«در كتاب   

يك بار گردش گرما و سرما و كشت و زه به تمـامي بـود و آغـاز ايـن مـدت از بـودن                      
اي از فلك البروج تا بدو باز آيد و زين جهـت بـه آفتـاب منـسوب              آفتاب است به نقطه   

اين سال و اندازه او سيصد و شصت و پنج روز است و كسري از چهار يـك                  . كرده آمد 
» .يافتنـد  ابيم و چهار يك روز بيشتر چنانـك پيـشينگان همـي      ي  روز كمتر چنانكه ما همي    

  )221: التفهيم(
در مقابل، تقويم مذهبي ايرانيان و مسلمانان ديگر بالد، بر حركت ماه استوار است و               
سال قمري نام دارد كه بيروني آن را در مقابل سال طبيعي، سال اصطالحي ناميده اسـت                 

 سيـصد و پنجـاه و        ر چند ماه طبيعـي اسـت و انـدازه         و آن به نهاد مردمان كه دوازده با       «
چهار روز است و پنجيك روز و شش يك او جمله كـرده و ايـن يـازده تيـر بـود اگـر                        

هاي بسياري با هـم   بر اين اساس اين دو تقويم تفاوت     ) همان(» .روزي سي تير بود    شبانه
 كاست سي روز بـود   در تقويم طبيعي هر يك از دوازده ماه سال ايرانيان بي كم و            . دارند

شـد   نام هر روز كه با نـام مـاه برابـر مـي        . شد و هر روز به نام يكي از ايزدان خوانده مي         
. گرفتند مانند نوروز كه هرمزد روز با ماه فروردين مقارن بـود            مردم آن روز را جشن مي     

پس در اين تقويم با اضافه شدن پنجه پيتك به آخر سال، سـال              ) 47-45: 1377هنري،  (
شد و جابجـايي نداشـت امـا در تقـويم قمـري              سيصد و شصت و پنج روز تمام مي       در  

توان گفت حد فاصـل سـال        پس مي . شد چنين نبود و ايام براساس حركت ماه وضع مي        
تقريباً ده روز يـا انـدكي بيـشتر    )  روز365(نسبت به سال خورشيدي     )  روز 354(قمري  
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رود  ي هر سال ده روز بـه جلـو مـي   از آنجا كه تقويم قمري نسبت به تقويم شمس . است
گــاه دو روز آنهــا منطبــق بــا  هــيچ

ــضي   ــست و بعــ ــديگر نيــ يكــ
هاي شمـسي و قمـري بـا         مناسبت

كننـد و گـاهي      هم تقارن پيـدا مـي     
اوج . شـود   هايي ايجاد مـي     تعارض

ايــن تعــارض و تقــارن، مــصادف 
شدن عيد نوروز با ايام سـوگواري       

بنـابر تقـويم    . محرم و صفر اسـت    
انجامـد تـا يـك چـرخش كامـل سـاليانه             سي و شش سال به طول مـي       ) وزده ر (قمري  

پـس در ايـن دور سـي و      . صورت بگيرد و يك مناسبت به سر جاي اول خود بـازگردد           
شود و نوروز رنـگ و   شش ساله تقريباً شش سال ايام عيد با ايام محرم و صفر مقارن مي 

هـاي   ين دو ماه برخي سـوگواري به جز ا . كند  بويي متفاوت با ايام نوروز معمول پيدا مي       
هـا   شوند يا بعـضي از خـانواده   مذهبي هم مانند ايام قتل در ماه رمضان، مقارن نوروز مي          

شـوند از ايـن    دهند و سوگوار مي در طي سال يا نزديك به نوروز عزيزي را از دست مي   
هـاي مـذهبي    هاي خانوادگي پيشينه بيشتري نسبت به سوگواري رو بايد گفت سوگواري 

  .دارند

  هاي مذهبي تقارن نوروز با سوگواري

دو ماه محرم و صفر، نوزدهم تا بيست و سوم ماه رمضان، روزهاي شهادت هر يـك             
هاي مذهبي هستند كه تقارن گاه به گـاه ايـن            ترين سوگواري  از چهارده معصوم از عمده    

انـد كـه    ردههايي را در مناطق مختلف ايران بـه وجـود آو    روزهاي عزا با ايام نوروز آيين     
  :آيد تعدادي از آنها در پي مي

در ولمرز شهسوار اگر ايام عيد نوروز مصادف با محرم يا           :  محرم و صفر   و نوروز   -
كردنـد و   سين پهن نمـي  خريدند، سفره هفت  شد اهالي ولمرز شيريني نمي      وفات ائمه مي  

ـ  ديدند و تا آخر ماه صفر از جشن و سرور خـودداري مـي               تدارك عيد نمي   د و بـه    كردن
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رفتند به جاي تبريـك       پرداختند و اگر هم به ديد و بازديد مي         واجبات ديني و مذهبي مي    
خدا ثواب دهد، انشاءاهللا بـه زيـارت        «: گفتند مي

ــد، خدا ــد بروي ــالمتي بده ــد س ــالحي، (» .ون ص
  ) 25/3/50، ولمرز

بهمن فريدن    مردم نوغاب گناباد و اهالي قلعه     
بــا ايــام اصــفهان، هنگــام مقــارن شــدن نــوروز 

هاي مذهبي، به طور كلي عيد را كنـار          سوگواري
. كردنـد  گذاشتند و آجيل و شيريني تهيه نمي       مي

به فاصله شش سال يعني عبور از دو ماه محـرم           
شـد و   و صفر، در اين مناطق عيـد برگـزار نمـي          

مردم در اين ايام به هنگام مالقـات بـه يكـديگر       
ــي ــد م ــت  «: گفتن ــشهدا لعن ــاتالن سيدال ــر ق » ب

  ) 9/12/50نوغابي، نوغاب، / 14/10/49بهمن،  نگروي، قلعهج(
كردنـد؛ مـردم بـه ديـد و      اي ديگر برخورد مـي  اهالي اصفهان با اين موقعيت به گونه      

و » بـر دل سـياه يزيـد لعنـت    «: گفتند رفتند ولي به جاي تبريك به يكديگر مي         بازديد مي 
در ميمه اصفهان هم مـردم بـه        ) 12/12/52موبد، اصفهان،   (» بيش باد «: شنيدند جواب مي 

و در مجلس ديد و بازديد      » سال نو آمد پديد لعنت حق بر يزيد       «: گفتند هنگام بازديد مي  
جعفـري، ميمـه،    . (فرسـتادند  شـد و مهمانـان صـلوات مـي         گالب به مهمانان تعارف مي    

26/1/50(  
مي چنگيزبك تويسركان هنگام مصادف شدن نوروز با محرم، استقبال گر           مردمان قلعه 

ديدند بلكه غذاي شب عيـد       آوردند و غذاي شب عيد تدارك نمي       از نوروز به عمل نمي    
گذاشتند يا پخـت آن را بـه بعـد از آن ايـام موكـول             را پيش از رسيدن ايام محرم بار مي       

  )7/9/50آقاسي، تويسركان، . (كردند مي
 تـا پايـان     كردند يعني از ابتـداي مـاه محـرم          ريزي نمي  در شهركرد هيچ كاري را پايه     

تكـاني و شـروع       سيزدهم صفر امور مربوط به نوروز مانند حنا بستن، تهيه سـبزه، خانـه             
سازي، بافتن قالي، دوختن لباس نو و رفـتن بـه مـسافرت را                كارهايي همچون ساختمان  
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نوبخـت،  . (كردند اين امور را پيش از اين ايام انجام دهنـد           ديدند و سعي مي    تدارك نمي 
  )24/1/49شهركرد، 

كردند و به جاي     اهالي رهن نطنز در اين تقارن از مهمانان با نقل و خرما پذيرايي مي             
هاشـمي رهنـي، نطنـز،      (» لعنـت بـر قـاتالن ائمـه اطهـار         «: گفتنـد  تبريك به يكديگر مي   

24/12/49(  
پوشيد و نه شـيريني و آجيـل خريـداري           در دستجرده گلپايگان نه كسي لباس نو مي       

  )23/1/50، احمدي، دستجرده. (كرد مي
كردنـد و ايـن ايـام را         بخش برگزار نمي   در روستاي استير سبزوار مردم مراسم شادي      

. دادنـد  گذراندنـد و وظـايف دينـي خـود را انجـام مـي       خواني مي  خواني و شبيه   به تعزيه 
  )22/10/50استيري، استير، (

يزگي و نـه    پوشيدند ولي به نيت پاك     بستند، لباس نو نمي    در نطنز در اين ايام حنا نمي      
رفتند محدود و تنها      رفتند اگر هم مي    كردند، به ديد و بازديد نمي      به نيت عيد، نظافت مي    

: گفتنـد   رفتند و هنگام ديـدار مـي       ارحام به بازديد يكديگر مي      به عنوان به جا آوردن صله     
خدايا به گفته پيامبرت اگر شخصي به ديدن دوستان و فاميل برود مثل اين است كه بـه        «

همچنين در ايـن ايـام هنگـامي كـه بـه         » ...ايم و  ت رفته باشد ما براي سال نو نيامده       زيار
الجوشـن و   بر يزيد و اصحابش لعنت، لعنت بر شـمر ذي «: گفتند رسيدند مي  همديگر مي 

  )20/12/51الهي، نطنز،  روح(» خولي و ابن سعد
ها  لشهدا، عبادت اجر شما با سيدا   «: گفتند در ساري هم مردم هنگام برخورد با هم مي        

ــد   ــر يزي ــت ب ــول، لعن ــاري (» قب به
  )27/10/49ساروي، ساري، 

هـاي    تقارن نـوروز بـا شـب       -
ــضان  ــوگواري رم ــرد : س در بروج

ها رونقـي    هاي رمضان، زورخانه   شب
ــي ــر م ــب  ديگ ــد و در ش ــاي  گيرن ه

سـوگواري مراسـم سـوگواري بــراي    
  .شود موالي متقيان برگزار مي

رفتنـد ولـي در روزهـاي        ها به ديدار همديگر مـي      در ولمرز مردم به جاي روز، شب      
. رفتنـد  كردند و به ديد و بازديد نمي هجدهم تا بيست و پنجم ماه رمضان سفره پهن نمي  
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در ساري در چنين ايامي از مهمانان با زولبيا، باميـه، قطـاب            ) 15/2/50صالحي، ولمرز،   (
اجر شما با اميرالمؤمنين،  «: گفتند  كردند و به جاي تبريك به هم مي        و پشمك پذيرايي مي   

  )27/10/49بهاري ساروي، ساري، (» .نماز و روزه شما قبول باشد
هـاي غيـر از آن، تغييـر در           ترين تغيير در تقارن عيد و محرم نسبت بـه سـال             ابتدايي

در ايـن ايـام خبـري از تبريـك و     . ادبيات مردم و نحوه برخورد و گفتگو ميان آنهاسـت      
غالب محتواي گفتگوها حول محور آرزوي ثواب و سالمتي،         شادباش و تهنيت نيست و      

تمناي زيارت، قبـولي عبـادات، درود و صـلوات بـر ائمـه و لعـن و نفـرين بـر قـاتلين              
اي  هاي فراغـت ايـن ايـام بـه گونـه         طرف ديگر روزها و شب     از   .چرخد   سيدالشهداء مي 
هـا و اوقـات   هنر ديني تعزيه راهـي مناسـب بـراي پـر كـردن روز     . شود  ديگر سپري مي  

فراغت در اين ايام است؛ هنري ديني و موسيقيايي و در عين حـال اجتمـاعي كـه در آن     
زورخانـه و  . شـود  اي نمايشي بـراي اجتمـاع سـوگواران ارائـه مـي         مصائب ائمه به گونه   

ورزشـي  . هـاي مـاه رمـضان اسـت         ورزش باستاني مأمني سالم براي سوگواران در شب       
همچنـين ايـن    . اعتقادات ديني مسلمانان گره خورده اسـت      موزون كه با مرام پهلواني و       

  .قرينگي فرصت بسيار مغتنمي براي رسيدگي بيشتر به مناسك و عبادات ديني است

  هاي خانوادگي تقارن نوروز با سوگواري

هاي نوروزي بعد از پايان چله كوچك و در روزهاي پاياني زمستان،             در گذشته پيك  
هاي نوروزي در ايام مصادف      پيك. دادند ا به مردم نويد مي    پايان سرما و رسيدن نوبهار ر     
هاي شخـصي نيـز مـردم     خواندند و درخصوص سوگواري شدن نوروز با ايام محرم نمي     

هاي عزادار نزديـك نـشوند يـا در          هاي نوروزي به خانه    كردند كه پيك   بسيار مراقبت مي  
رخي از اين سرودها بـا      ب«. صورت مواجهه اشعاري مناسب در مدح دوازده امام بخوانند        

بلوكباشـي،  (» .يافـت  ياد دوازده امام شيعيان آغاز و با وصف نوروز و سال نو پايـان مـي          
معموالً در اين گونه اشعار يك بيت به عنوان ترجيع بعد از مدح هر يـك از                 ) 46: 1381

  .شد امامان آورده مي
بـويژه در   هاي ملـي     درخصوص رنگ و بوي مفاهيم ديني و اسالمي مراسم و جشن          

 1148 تـا    907از  (هاي مربوط به آن بايد گفـت در دوره صـفوي             نوروز و اشعار و ترانه    
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هـا و آداب اسـالمي درآميخـت و          هاي نوروزي با برخي از آيـين       ها و آيين   جشن) ق.هـ
تـر شـدن    هاي علماي شيعي و مقدس شمردن نوروز از جانب ايشان باعث دينـي       روايت

هـا توسـط      در نوروز، شكستن بت   ) ع(ايي مانند آفرينش آدم   ه  ها گرديد؛ روايت    اين آيين 
و حـضرت   ) ص(هاي قريش توسط پيـامبراكرم     و نيز فتح مكه و شكستن بت      ) ع(ابراهيم

بـه  ) ع(همچنـين در نـوروز، علـي      ) 33: همـان . (در چنـين روزي اتفـاق افتـاد       ) ع(علي
غـدير  برگزيده شد و بر مسند خالفت نشست، زيرا عيـد      ) ص(جانشيني حضرت محمد  

.  حـوت و روز چهـارم از خمـسه مـسترقه بـود           29خم در سال دهم هجري مطـابق بـا          
  )51: 1377هنري،. ( با روز اول فروردين بودبنابراين اولين روز امامت آن حضرت برابر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي از اشعار مذهبي موسوم بـه دوازده امـام كـه در نـوروز خوانـده                   در ذيل به نمونه   
  :دگرد شود، اشاره مي مي

        1ــباركـن مـــخدايا سال نو را ك                به ياسين و الف الم ميم تبارك
  ـنين راــشور اميرالمؤمــشــه كــ                بـــخوانم مـــن امام اولين را 
  بارك      ــو را كـن مـال نـخدايــا س                به ياسين و الف الم ميم تبارك

  دلــت دلـــكه بابش بد سوار پش                ومين هـــم دسته گـــلامام د
                                                      

 .شود جمعي خوانده مي اين بيت دسته. 1
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  كند او در سر پل شفاعت مي
  اركـبو را كن مــــخــــدايا سال ن              اركــبه ياسين و الف الم ميم تب
  انــعينـاند قــوم ل حـــسين را كشته            هيدانـامــام ســــومين شاه شـ

  دـــكفن بر جسم صد چاكش نـكردن            اند دفنش نكردند كشتهحسين را 
  باركــن مــخــدايا ســـال نـو را ك           بــه ياسين و الف الم ميم تبارك

  تـــراد اسـگــل بــاغ حــسين نـام            العباد اسـت امــام چهارمين زين
  ارك ـبـن ما ســال نــو را كــخــداي            اركـبه ياسين و الف الم ميم تـب

  را راـــس تـبه دور گردان از اين دول             اه بــال راـامــام پنــجمين، پنج
  خصوصاً صاحبان اين سرا را                            

  ارك ــبـــال نـو را كن مدايا ســــخ              به ياسين و الف الم ميم تبارك
  رـــبـاغ پيمـــ ب هـدستــگـــل گـــل              ـام ششـــمين آقـاي جعفرامـ

  كند او روز محشر شفاعت مي
  اركــــــبـو را كــن مـخدايا سال ن              به ياسين و الف الم ميم تبارك
  وازمـــن دهــم بنـــد كريــخــــداون             امـــام هـــفتمين موسي كاظم

  كه شايد ز لطف او كاري بسازم
  زا راـــد روز جــنــان كـــا آســـرض         ا را ــن خوانم رضـامــام هـشتمي

  اركـبــن مـــو را كــال نخـــدايا ســ          اركــم تبـبه ياسين و الف الم مي
  رآنـــــد قـوانـخ رش ميـمالئك بر س          دانــرفت مي يـامـــام نــهمين م

  اركـبـــن مـــو را كـال نـا سـخــداي          اركــم تبـبه ياسين و الف الم مي
  مــرانـــمبـرور پيغـــد ســـمـــــحم          امـــــام ده بـــــــود ورد زبانم

  مـيــده بـــاشــا زنـم تـكني غـالمي مي          ا بنـده باشيمـمـــحمد سرور و م
  اركـبـــن مــو را كــال نـا سـخــداي         يم تباركـ و الف الم مبـــه ياسين

  رــنبـت مــاد از تخـد نهـكـه در مسج           امــام يـــازدهم آقـاي عـــسگر
  ارك ـــبـن مــــو را كــا سال نـخـداي          بـــه ياسين و الف الم ميم تبارك
  تــــام اســم را امــالـل عـام كـتــم          امام دوازدهم هم مهدي بنام است

  اركــبـــن مــو را كـال نـا سـخــداي           اركـبه ياسين و الف الم ميم تــب
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  زمـان را محمد مهدي و صاحب            ختم كردم من اين دوازده امام را
  ن مــباركخدايا سال نـو را كــ            به يــاسين و الف الم ميم تبارك

  ود بـــچينيـگل عزت ز عمر خ          بينـي خانه الهي خـــير  صــاحب
  و را كــن مــباركـخدايا سال ن           به ياسين و الف الم ميم تــبارك
  ا راـتو هم قسمت كني انــعام م           خدا قسمت كند كرب و بــال را
  و را كــن مــباركـخدايا سال ن           به ياسين و الف الم ميم تــبارك
  اريـبه حق مرتضي در ايــن به             بـــراي نــوجوانت زن بيــاري

  )5/11/50مظفري، سياهكل، (
و در  » علفـه « تقريباً در تمامي مناطق ايران يك روز مانـده بـه عيـد نـوروز را                  :علفه

 آن جهت كـه بـراي شـادي و        نامند و از   مي» بي حور  بي«بعضي مناطق از جمله خراسان      
گذارند، علفه ناميـده   طراوت روح درگذشتگان بر روي در و ديوار خانه علف و گياه مي           

روز عيـد   «و نـوروز    » روز عيـد مردگـان    «اين روز در برخـي از منـاطق ايـران           . شود مي
» فروردگـان «مـستقيماً بـا مراسـم       » عيد مردگـان  «از اين رو روز علفه يا       . است» مردگان
» فـرورت «اي پهلوي است ساخته شـده از         واژه فروردين يا فرورتن واژه    . يابد  مي ارتباط

. از ايــن رو فــروردين مــاه، مــاه فروهرهــاي درگذشــتگان اســت» ان«بــه همــراه پيونــد 
روز در   آينـد و ده شـبانه      فروهرهاي نياكان براي سركشي بازماندگان از آسمان فرود مـي         

ز همـان پـنج روز آخـر سـال اسـت و پـنج روز                برند كه اين ده رو     خانه خود به سر مي    
افزودند تـا سـال خورشـيدي كامـل          موسوم به پنجه پيتك يا پنجه مسترقه كه به سال مي          

  )57: 1377هنري، . (شود
آزادي روح مردگان و سركشي آنهـا چـه بـه خـان و مـان خـود و چـه حـضور در                        

ن اسـت و ايـن      صحراي عرفات در واقع نوعي يادآوري روان مردگـان بـراي بازمانـدگا            
هـاي نياپرسـتي در جامعـه دوران ايـران باسـتان             يادآوري و بزرگداشت بازمانده از آيين     

  )63: 1381بلوكباشي، . (است) يعني پارتيان بنيانگذار دولت اشكاني(
مراسم يادبود درگذشتگان در ميان پيروان اديان ديگر هم وجـود دارد ماننـد مراسـم                

هر هفتـه   » شب جمعه « براي ايرانيان مسلمان در قالب       اين مراسم . زرتشتيان» فروردگان«
مـسيحيان در   » عيد مردگان «مراسم  . باشد  مي» شب علفه «و نيز   » شب جمعه آخر سال   «و  
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چهارمين روز از چله    » يكشنبه اموات «روز دوم از ماه نوامبر و پايان برداشت محصول و           
كـه  » شـب آروزهـا   «يا  » رغائبال  ليله«و نيز مراسم    ) روز پرهيز و روزه   (پيش از عيد پاك     

  )64: پيشين. (نمايند مسلمانان آن را در نخستين شب جمعه ماه رجب برگزار مي
گيرنـد؛ بـه ايـن شـكل كـه       مـي » سـال «اهالي انارك نائين عرفه را براي درگذشتگان       

زننـد، جلـو خانـه را آب و جـارو            هاي عزادار پرچم سياهي بر سر در خانه مـي           خانواده
ايستند و به كساني كه بـراي تـسليت          نفر از مردان خانه جلو در منزل مي       كنند و چند     مي

اندازنـد و در آن      اي مـي   هاي منزل سفره   در داخل يكي از اتاق    . گذارند اند احترام مي    آمده
شـوند دور ايـن سـفره        چينند و افرادي كه وارد منزل مي       شيريني، انجير، خرما و نقل مي     

كننـد ولـي اگـر جـوان باشـد بـه             از شيريني استفاده مـي    اگر متوفي پير باشد     . نشينند مي
زنند، يك نفـر از اهـل منـزل گـالب روي مهمانـان               هاي داخل سفره دست نمي     شيريني

برنـد و خيـرات    پاشد، ساعت يازده هر چه از سفره باقي مانده باشد بر سر مـزار مـي               مي
 بزدايند حتماً دست    كنند و پس از بازگشت به خانه به اين نيت كه گرد و غبار غم را                مي

  )20/10/67مختاري، انارك، . (شويند و صورت خود را مي
هـاي   رفتند و سبزه، گندم و گـل       اهالي چرمهين اصفهان صبح روز عرفه به صحرا مي        

گفتند با اين كار روح مـرده         بردند و مي   چيدند و به سر مزار اموات خود مي        صحرايي مي 
گشتند و همه لوازم را براي پذيرايي از مهمانان          يشود و پس از دعا به خانه باز م         شاد مي 

  )27/10/48شهيدي، چرمهين، . (كردند آماده مي
در روستاي گنبد مالير مرسوم بود كه در روز عرفه نزديك به غروب آفتاب مردهاي               

سفيد آبادي جهت شركت دادن صاحبان عزا در جشن عيـد بـه منـزل بازمانـدگان                   ريش
» شـما هـم پلـوي خودتـان را بگذاريـد و عيـد بگيريـد               «: تنـد گف رفتند و به آنها مـي      مي

مرادي، . (كردند گذاشتند و در جشن عيد شركت مي       بازماندگان هم، پلوي سال را بار مي      
  )4/2/50بند مالير، 

در . نامنـد  مـي » شب عيد مـرده   «يك شب مانده به عيد نوروز را اهالي كيالن دماوند           
شـود؛ يـك سـاعت       ا و خيرات برگـزار مـي      اين شب براي شادي روح اموات مراسم دع       

روند و در آنجـا خرمـا، حلـوا و شـكرپنير            مانده به غروب آفتاب تمام مردم سر مزار مي        
خوانـد بعـد     كنند و هر كـس بـراي امـوات طايفـه خـود دعـا و فاتحـه مـي                    خيرات مي 
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گردنـد و    خوانند و پس از فاتحه به خانه خود بـاز مـي            جمعي زيارت اهل قبور مي      دسته
در هنگام اذان مغرب هر كـسي       . شوند اي آماده كردن غذا و بردن بر سر گذر آماده مي          بر

مـرغ   چين پلو يا پلو خورش، حلوا و شيربرنج، كباب شامي، تخم        بنا به استطاعت خود ته    
و خرما و پنير و نان خانگي يا پلو و خورش جوز، خورش قيمه، خورش فسنجان، نـان                  

گذارد و بر سـر گـذر يـا در مـسجد      ن توتك در سيني ميجوز و حلوا بو، نان تافتون، نا     
گذارند و پس از خوانـدن   هاي خود را بر زمين مي ابتدا همگي سيني  . كند  محل پخش مي  

نماز و قرائت قرآن و ايراد فاتحه براي درگذشتگان و طلب آمرزش براي ايشان در آنجا                 
كند   به خواندن دعا مي     شروع  با مستحقان دور سيني نشسته، روحاني     ) سرگذر يا مسجد  (

كننـد و    كنند و هر چه از غذا بماند بين فقرا تقـسيم مـي             و بعد شروع به خوردن غذا مي      
خواننـد و   در انتها دوباره نثار اموات فاتحه مـي . گردانند مانده غذا را به منزل باز نمي  باقي

  )18/11/46زاده، كيالن،  مهدي. (گردند به منزل بازمي
در ايـن روز بـسياري از       . ه به يادآوري مردگان اختـصاص دارد      در هر حال روز عرف    

مردمان اين سرزمين بـا تـن و جامـه          
پاك بـر سـرگور درگذشـتگان خـود         

روند و چراغ و شمع و افروزنـده          مي
برنـــد و زيـــارت اهـــل قبـــور  مـــي

غروب همـان روز برخـي      . خوانند مي
هـاي   از مردم ايران بـويژه در جامعـه       
هـا   انـه سنتي و روستايي روي بـام خ      

افروزند  گذارند يا آتش مي    فانوس مي 
ها را زودتـر از معمـول        و چراغ خانه  

  )64: 1381بلوكباشي، . (دارند دم روز بعد روشن نگه مي كنند و تا سپيده روشن مي

  بيرون آوردن از عزا

مرگ همواره از مـسايلي اسـت كـه از ابتـدا انـسان بـا آن روبـرو بـوده و تـأثيرات                        
هـا در مـسير زنـدگي،     انـسان . وحي و رواني بر انسان گذارده است     گوناگوني به لحاظ ر   
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در فرهنـگ   . انـد  بارها و بارها عامل مرگ را در از دست دادن عزيزانـشان تجربـه كـرده               
ها و بخصوص عيد بزرگ نوروز براي دميدن روح اميد و كم كـردن              عامه، اعياد و شادي   

اي  وح اميـد در هـر منطقـه   هـا بـوده اسـت و ايـن دميـدن ر          هاي ناشي از مصيبت     آسيب
  .متفاوت بوده است
تـرين شـيوه      جامه سياه در اغلب مناطق ايران نشانه عزاست و متداول          :تعويض لباس 

بيرون آوردن از عزا، از تن درآوردن لباس سياه از تن بازماندگان اسـت و ايـن آيـين در           
  .هاي گوناگوني دارد مناطق ايران شكل

آبادي براي اشخاص عزيز از دست داده، لباس سفيد         سفيدان   مير اصفهان ريش    در قره 
لبـاس  (گفتند هيچ كس نبايد با ياس   داشتند و مي   او را برمي  ) لباس عزا (بردند و ياس     مي
. داخل سال نو شود و نبايد سال نو در حالي كه افراد عزادار هـستند تحويـل شـود                  ) عزا

  )12/12/55مير، همتي قراچه مشقايي، قره(
. شـود   هاي گوناگون ديده مـي       در مناطق مختلف ايران به صورت      تعويض لباس سياه  

در بعضي ديگـر تنهـا   . گيرند در بسياري از مناطق براي كليه اعضاي خانواده لباس نو مي         
شود و در برخـي از   براي بزرگ خانواده و به اصطالح صاحب عزا لباس سفيد گرفته مي      

اي براي بيـرون آمـدن از    ند نشانهتوا مناطق از جمله واران محالت چارقد سفيد رنگ مي        
سـفيدان    كنـد حـضور بزرگـان و ريـش          اما آنچه در اين مراسم جلب نظر مـي        . عزا باشد 

  .بخصوص سادات، روحانيون و كدخدايان در جلوداري اين آيين است
هاي زندگي و طراوت و      حمام و نظافت از ديگر نشانه     : حمام بردن و خضاب گرفتن    

در كـيالن  . هاي زدودن غم و دلمردگـي از بازمانـدگان اسـت    شادابي است و يكي از راه   
هـايي كـه در آن سـال عزيـزي را از             دماوند سرشناسان روستا براي همراه كردن خانواده      

بردند و پس از استحمام بـراي آنهـا     هاي عزادار را به حمام مي       بودند، خانواده   دست داده 
گشتند و در مراسم   ازل خود باز مي   بستند و با صرف چاي و شيريني و ميوه به من           حنا مي 

اين مراسم در طول سال معموالً بعد از چهلم درگذشته هم اجـرا             . كردند عيد شركت مي  
  )20/11/65زادي، كيالن،  خان. (شد مي

هاي سوگوار در شب عيـد از حنـا بـستن     بختياري خانواده  و    شهر چهارمحال  در فرخ 
رفتنـد و آنهـا را        زرگترها به منزل ايشان مي    كردند مگر اين كه چند نفر از ب        خودداري مي 
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بردند و پس از اصالح سر و صورت ايـشان، بـه دسـت و ريـش آنهـا حنـا               به حمام مي  
  )24/1/50شهر،  ثابت، فرخ. (آوردند بستند و اين گونه آنها را از عزا بيرون مي مي

د كـه   برخالف امروز كه صاحب عزا بايد ميزبان كساني باشـ         : دعوت به شام يا ناهار    
) ع(رسند، گذشتگان براسـاس توصـيه ائمـه اطهـار          براي تسليت و تعزيت به حضور مي      

كم رنـج    گرفتند تا كم   ديدگان و صاحبان عزا را تا چند روز به دعوت مي            همواره مصيبت 
هـاي بيـرون     همين شـيوه، يكـي ديگـر از راه        . دوري از عزيزان از دست رفته را بكاهند       

  .استآوردن از عزاي درگذشته بوده 
اي شـام درسـت      در ابهر خويشان و اقرباي خانواده مصيبت ديده، هـر يـك مجمعـه             

كردنـد   بردند و همراه با ايشان شام عيد را صرف مي          كردند و به خانه صاحب عزا مي       مي
گفتند و صبح روز عيد هم با برپـايي       باد مي   خانه مبارك   و پس از قرائت فاتحه به صاحب      

  )25/4/55نظامي، ابهر، . (آمد بيرون ميمراسم عيد، خانواده از سوگ 
هاي مـصيبت ديـده را بـراي     اهالي ده ورگوران نطنز نيز پس از تحويل سال، خانواده 

تـوكلي،  . (شـدند  گونـه در غـم آنهـا شـريك مـي            كردند و بـدين    ناهار يا شام دعوت مي    
  )5/12/65ورگوران، 

ديدگان راهي اسـت      يبتزدودن غبار غم و عزا از جامه و در و ديوار مص           : تكاني  خانه
كنـد و صـاحبان عـزا را بـه زنـدگي       كه اقوام و خويشان را شريك غـم بازمانـدگان مـي    

هاي ائمه است كـه مـردم بـه نيكـي آن را              اين عمل پسنديده نيز از توصيه     . گرداند بازمي
شستن لباس، غم و غـصه      «: فرمايد مي) ع(آنچنان كه علي    . اند كاربردي و عملياتي نموده   

  )158: 73 به نقل از بحاراالنوار، ج41: 1374پويا، (» .كند ا برطرف ميانسان ر
در فارسان شهركرد اگر چهل روز از درگذشت متوفي گذشته بود خانواده درگذشـته      

 بـراي عيـد گـرفتن، زنـاني از اقـوام     . گرفتنـد  گرفتند ولي پيش از چهلم عيد نمي  عيد مي 
كردند و به خانه صـاحب       ستشو تهيه مي  هاي سوگوار، مقداري صابون و لوازم ش       خانواده
كردند و شب هنگام به منزل       ها را تميز مي    شستند، اتاق  هاي آنها را مي    رفتند لباس  عزا مي 

  )25/1/55نادري، فارسان، . (گشتند خود بازمي
تكاني و تعميـرات      گرفتند و خانه   هاي متوفي، عيد را جشن نمي      در فيروزكوه خانواده  

اهالي براي شريك كردن آنها در شادي عيد مقداري گل سفيد يـا             . ددادن منازل انجام نمي  
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كردنـد و بـا نـو كـردن          بردند و منزل آنها را سفيدكاري مـي        ديده مي   گچ به خانه مصيبت   
  )31/1/54نام، فيروزكوه،  بي. (كردند ديوارها، آنها را به جشن دعوت مي

ـ     : افروختن آتش و روشن كردن اجـاق خانـه         ور را مظهـر ايـزد و       ايرانيـان باسـتان ن
دانستند  خورشيد را منبع نور و روشنايي مي      

از اين رو نور خورشيد در انديـشه ايرانيـان          
بـه هنگـام    . شـد  همواره محترم شـمرده مـي     

افول خورشيد، آتش با روشنايي و گرمايش       
ــرد    ــه گ ــان را ب ــيد همگ ــاي خورش ــه ج ب

از اين رو آتش وجهي     . آورد خورشيد درمي 
هـم  (» آير« آتش را    در خور . همگاني داشت 

و ديــد و بازديــدهاي شــبانه را ) ريــشه آذر
هـاي   نـشيني  و در يزد همـين شـب      » آيرون«

پس از آنجـا كـه      . نامند مي» آتشون«شبانه را   
ــردم    ــادي م ــالس ع ــي مج ــش در دلگرم آت

ها  جايگاهي داشته بديهي است كه در جشن      
هـاي آخـر    رشـنبه و مراسم خاص، رفعت باالتري داشته باشد از آن جمله است كـه چها           

ها آتش روشن    هاي نوروز بر درگاه خانه     ها و شب   سال و چهارشنبه آخر ماه صفر، بر بام       
هـاي   بنـابراين افـروختن آتـش يكـي ديگـر از راه           ) 74 و   73: 1377هنـري،   . (كردند مي

سوزاندن غم و دعوت به شادي و نور و زنـدگي اسـت و بـالعكس خـاموش كـردن آن          
شان را به هنگـام از دسـت    ين دليل صاحبان عزا اجاق خانهنشان مرگ و غم است به هم  

در شيرخان در شب عيد بـراي بيـرون آوردن صـاحبان            . كردند دادن عزيزي خاموش مي   
هـاي   سفيدان به همـراه همـسران خـود بـه خانـه            مصيبت از غم و عزا، چند نفر از ريش        

كردنـد و    ن مـي  ها اجاق خانـه را روشـ       رفتند و ضمن تسليت و دلداري، زن       سوگوار مي 
ترين همسايه صاحب عزا مقداري هيـزم        همچنين نزديك . كردند شروع به پخت برنج مي    

برد و با روشن كردن آتش آنها را در          و خار و خاشاك به پشت بام خانه صاحب عزا مي          
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نـشان    مـاه   در قريـه    ) 26/2/50مرادي، شيرخان،   . (كرد سوري شريك مي    شادي چهارشنبه 
رفتنـد و   ها و خويشان به پشت بام خانه فرد متوفي مـي   همسايهزنجان در شب عيد همه  

كردند و آن خانواده را در شادي و سـرور سـهيم    روي پشت بام خانه او آتش روشن مي      
  )27/1/50نشان،  خليلي، ماه. (كردند مي

سفيدان پس از برپاكردن آتش بر بام خانـه صـاحب عـزا،              در مهيمله همدان نيز ريش    
ور، مهيملـه،   بهـره . (بردنـد  ديـده مـي     ب عيـد بـراي خـانواده مـصيبت        مقداري غذاي شـ   

11/12/54(  
در باالجوب قهرمانشهر، بزرگ ده و كساني كه تمكن مالي داشتند در شب عيد براي               

مـرغ   هاي عزادار يك مجمعه بزرگ حاوي يك جلـد قـرآن، سـبزي، چنـد تخـم        خانواده
ردند و ضـمن دلـداري، انـدكي        ب كرده، چند بشقاب شيريني و يك چراغ روشن مي          رنگ

  )23/12/47حيدريان، باالجوب قهرمانشهر، . (گشتند نشستند و به منزل برمي مي
رسد روشن كردن    به نظر مي  

اجاق، افـروختن آتـش بـر بـام         
صاحب عزا و بردن يك فانوس      
روشن بـراي خـانواده سـوگوار       

يـا  » فرور«ارتباط با  تواند بي  نمي
ر  باشد چرا كه در بـاو      1»فروهر«

عاميانــــه روح درگذشــــته در 
هـاي نخـست بـاالي سـر         شب

خانه و خانواده و ناظر بر اعمال       
ايشان است پس از طرفي از آنجا كه ايرانيان در شـب سـال نـو بـراي اسـتقبال از ارواح         

هـا   افروختند و از بامداد تا ديرهنگام چراغ خانه ها آتش مي مردگان بر سر گذرها و بر بام  

                                                      
 . گردد آيد و پس از مرگ بدن به پيش او باز مي مزدا ميروهر نيرويي است كه از پيش اهورافرور يا ف. 1
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افروزي نيـز    داشتند اين روشنايي و آتش     گذشتگان روشن نگه مي   را براي شادي روح در    
باشد چه هنـوز هـم در روسـتاهاي         » فروردگان«تواند دليلي بر ارتباط اين موضوع با         مي

مـرده  «اي كه در آنجـا مـرده و در    روز بر نقطه كند تا سه شبانه  ايران وقتي كسي فوت مي    
  )129: 1377هنري، . (گذارند و بر گور درگذشته چراغ مي» شورخانه
هاي مصيبت ديده است كه معمـوالً در صـبح           نوعيد فراگيرترين رسم خانواده   : نوعيد

. شـود  بعد از درگذشـت متـوفي برگـزار مـي       ...) نوروز، غدير، قربان، فطر و      (اولين عيد   
ترين آيين   شود و در واقع رسمي     نوعيد معموالً در خانه صاحب عزا يا مسجد برگزار مي         

هاي گونـاگوني   از عزاست كه كيفيت برگزاري آن در مناطق مختلف به گونهبيرون آمدن   
هاي سوگوار هر     بختياري در اين روز، خانواده       و  شهر چهارمحال  در فرخ . شود برگزار مي 

رحـل و قـرآن را روي سـفره قـرار        . كردنـد  اي از مسجد قـالي پهـن مـي         كدام در گوشه  
چيدند و مـردم     شربت و شيريني روي آن مي     دادند و گالب و سبزه و آينه و مقداري           مي

كردند و بعد بـه مجلـس ديگـري          آمدند و در مراسم شركت مي      دسته به مساجد مي    دسته
چنانچه در مساجد مكاني براي اجراي اين رسم نبود آن را بر سر مزار امـوات                . رفتند مي

صـبح روز عيـد      بودند    افرادي كه سال پيش اين مراسم را برگزار كرده        . كردند برگزار مي 
گذاشـتند و اسـفند    رفتند و روي قبر اموات سبزه مي       قبل از برآمدن آفتاب به قبرستان مي      

ثابــت، . (گــشتند هــاي خــود بــازمي كردنــد و پــس از قرائــت فاتحــه بــه خانــه دود مــي
  )24/1/50شهر، فرخ

را برپـا   » عيـد ور  «هـاي سـوگوار در ايـن روز آيـين            در دستجرده گلپايگان خـانواده    
) سـلماني (رفتنـد، دالك    ند در اين رسم تمام اهالي ده به منزل صـاحب عـزا مـي              كرد مي

گرفت و در دست هر يك از مهمانـان چنـد قطـره              آبادي يك شيشه گالب به دست مي      
كردنـد و آنجـا      خواندند و براي آمرزش روح متوفي دعا مي        ريخت، همگي فاتحه مي    مي

  )23/1/50احمدي، دستجرده، . (نمودند را ترك مي
هـاي   در بنـدر گنـاوه خـانواده      . گوينـد  مـي » سرِ سال «مراسم نوعيد را در بندر گناوه       

در ايـن مراسـم     . كردنـد  سـفيدان و مـستمندان را بـراي ناهـار دعـوت مـي              متوفي ريش 
» سر سـال  «هاي معمول در مراسم      پوشيدند و با همان لباس     كنندگان لباس نو نمي    شركت
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پوشـيدند و در     چيدند و لباس نو نمـي      عيد نمي كردند و بازماندگان هم سفره       شركت مي 
ها با خريد و اهداي لباس نـو، لبـاس سـياه را از     روز بعد از عيد يكي از اقوام يا همسايه   

در سـيرجان نيـز اگـر       ) 12/3/50زيارتي، بندر گنـاوه،     . (آودند تن صاحب عزا بيرون مي    
يـن روز اقـوام بـا لبـاس       شـد و در ا     ناميده مي » عيد اول ميت  «رسيد،    نوعيد به نوروز مي   

  )250: 1386مؤيد محسني، . (رفتند مشكي نزد بازماندگان مي
نشـستند و بـه جـاي        هاي معزي تربت حيدريه روز عيد در خانـه خـود مـي             خانواده

رفتنـد   گذاشتند و مردم دسته دسته به خانه آنها مي         شيريني، نقل و خرما در سفره عيد مي       
  )13/10/49بت حيدريه، درخشان، تر. (دادند و سرسالمتي مي

رفتند و بعـد از قرائـت    هاي صاحبان عزا مي آباد بعدازظهر روز عيد به خانه اهالي شاه 
خوردنـد و بعـد از دلـداري        فاتحه، از خرمايي كه روي يك سفره سياه پهن شده بود مي           

  )23/5/51آباد ماكو،  حرمتي، شاه. (گشتند دادن به آنها، به خانه خود بازمي
خـواني برپـا     هاي صاحبان سوگ در روز عيد مجلس قرآن        نائين در خانه  در محمديه   

شد و افراد هنگام رسيدن به آنجا مشغول قرائت قرآن و نثار فاتحـه بـه روح متـوفي                     مي
  )16/3/52قرباني، محمديه، . (شدند مي

جمعي به جلوي خانه صاحب عزا   كش طارم در اولين روز عيد دسته        اهالي قريه آلتين  
خانـه   خواندنـد و بـه صـاحب    و با دعاي روحاني، همگـي حمـد و سـوره مـي      رفتند    مي

در ده نيماور هم با نقـل بيدمـشك و          ) 28/3/48كش،    قريب، آلتين . (دادند سرسالمتي مي 
  )1/1/54حسيني، نيماور، . (شد گالب از مهمانان پذيرايي مي

هـاي   يران خانواده تقريباً در تمامي نقاط ا    : هاي سوگوار   آرايي خانواده   پذيرايي و سفره  
هايي هستند كه مـورد بازديـد و دلـداري اقـوام و همـسايگان و                 عزادار نخستين خانواده  

گيرند و در اين مورد كوچك و بزرگـي تقريبـاً جـايي نـدارد فقـط در                   خويشان قرار مي  
ها ابتدا به خانه سادات، روحاني محـل، كدخـدا و بـزرگ آبـادي                بعضي مناطق، خانواده  

در . رونـد  هـاي سـوگوار مـي    ز همراه كردن آنها همگي به ديدار خانوادهروند و پس ا   مي
جمعـي صـورت      اين گونه بازديدها، ديدار فرد به فرد معمـول نيـست و معمـوالً دسـته               

اي ظريف و پرمعنا آن طور كـه بـوي نـوروز و              هاي عزادار نيز به گونه     خانواده. گيرد مي
از بررسـي نـوع پـذيرايي و        . كننـد  يي مي طعم تلخ سوگ را داشته باشد از مهمانان پذيرا        
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هـاي   در بروجـرد خـانواده    . بـرد   توان به ذائقه و نگاه مردم مناطق مختلف پي         خوراك مي 
در . كردنـد   از مهمانان پـذيرايي مـي    »qeowt«سوگوار با نوعي شيريني تلخ به نام قووت         

گذاشتند و   نميهاي عزيز از دست داده شيريني جلوي مهمانان          نصرآباد اليگودرز خانواده  
در ولمـرز شهـسوار نيـز       ) 9/12/54قاسـمي، نـصرآباد،     . (كردند به تعارف چاي اكتفا مي    

. گرفـت  پذيرايي تنها با چاي يا قهوه و نـان قنـدي و خرمـا بـر روي سـيني انجـام مـي                      
  )15/3/50صالحي، ولمرز شهسوار، (

برف و مقـداري    از مقداري   (هاي معزي ابيانه نيز در شب عيد مقداري پالوده           خانواده
كردند و به جاي آجيل با نان و نمك و پالوده از              درست مي ) شود شيره سيب درست مي   

  )3/5/50سليماني، ابيانه، . (كردند مهمانان پذيرايي مي
كردنـد و تنهـا    هاي عزادار سفره عيد پهن نمي در قريه برون فردوس خراسان خانواده  

كـامي، نـان تـافتون،        ريني به نـشانه تلـخ     كردند و به جاي شي     در روز عرفه سفره پهن مي     
  )13/3/50ميربروني، برون فردوس، . (گذاشتند ماست، مربا، قهوه و گالب سر سفره مي

ديده روز عيـد، سـفره نـان و پنيـر و              هاي مصيبت  محله شهسوار خانواده    در نورالدين 
. اندنـد م رفتنـد و در خانـه خـود مـي     كردند و در ايام نوروز به جايي نمـي         خرما پهن مي  

  )15/6/50نيكدوست، نورالدين محله، (
هـاي معمـول     هاي سوگوار سبزواري به اين قرار بود كه شـيريني          آرايي خانواده   سفره

گذاشتند بلكه فقط نقل و تخمه كدو و نان و شيره انگـور در سـفره         عيد را در سفره نمي    
  )12/10/47برآبادي، سبزوار، . (مي گذاشتند
سـوادكوه نيـز در سـفره عيـد تنهـا نـان خـشك و خرمـا          هاي معزي زيرآب     خانواده

هاي عـزادار در ايـام    محله، خانواده  در اسكي ) 17/12/55نژاد، زيرآب،    زمان. (گذاشتند مي
محلـه،   فـالح، اسـكي  (كردنـد   نوروز بـا چـاي و نـان خـشك از مهمانـان پـذيرايي مـي           

 عيـد پهـن     هـاي معـزي در ايـام نـوروز سـفره           در عاليجنگل آمـل خـانواده     ) 23/12/48
كردند بلكه فقط نان خشك و نان معمولي در داخل سـيني بـراي پـذيرايي مهمانـان        نمي

  )28/12/46نائيجي و حدادي، عاليجنگل آمل، . (دادند قرار مي
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  بندي جمع

هـا در ايـران رخ       ها و سـوگواري    هايي كه در تالقي غم و شادي، جشن        با مرور آيين  
هـاي خـاص     گران آن را به وسيله شـيوه        و ارتباط  1نمايد نقش پررنگ ارتباطات سنتي     مي

  . جويي كرد توان پي خود در مراكز ارتباطي سنتي مي
اند كـه در   گراني بوده روحانيون، وعاظ و مداحان از اثرگذارترين و بانفوذترين ارتباط   

گيري از فن خطابه و وعظ در مسجد و منبر به برگزاري صحيح مراسـم و          گذشته با بهره  
هايي كه گاه به لبه      اند و افكار عمومي را در اجراي آيين        رسانده ردم ياري مي  مناسك به م  

اند و اين مهم به دليل مشابهت مشخصات اجتماعي          كرده تيغ شباهت داشت، راهبري مي    
  . و از يك جنس بودن ايشان و مخاطبان و افراد تحت نفوذشان بود

براي عرض تـسليت و دلـداري       ها مرور شد در اكثر نقاط ايران         همانطور كه در آيين   
گيـري از    ديده، روحانيون جلودار مردم در اين زمينه بودند و با بهره            هاي مصيبت  خانواده

  . گزيدند وعظ و خطبه، راهي ميانه را براي گذر از تقاطع غم و شادي برمي
مسجد در طول تـاريخ عـالوه بـر         . مركز اصلي كانون ارتباطي روحانيون، مسجد بود      

و پرستش خداوند، كاركردهاي مختلفي داشته است از جملـه انجـام امـور              مركز عبادت   
آوري كمـك بـراي      قضايي، حل و فـصل اختالفـات، اجـراي حـدود بزهكـاران، جمـع              

از ديگـر كاركردهـاي مـسجد بـراي مـسلمين           ... . جهادگران، رسيدگي بـه محرومـان و      
. بي بـوده اسـت    هاي شخصي و مذهبي و اجراي اعياد مذه        هاي سوگواري  برگزاري آيين 

براي پايان بخشيدن به سوگ و حضور در سور و     » نوعيد«در تقارن اين دو، برپايي رسم       
سرور در مسجد رواج داشته است و خوشبختانه از ميان مراكز سنتي، مسجد همـواره در   

  . طول تاريخ با استقبال مردم مواجه بوده و هر روز بر كاركردهاي آن افزوده شده است

                                                      
شود كه  واسطه فردي و گروهي اطالق مي هي، چهره به چهره و بيارتباطات سنتي به ارتباطات انساني، شفا«. 1

اين نوع ارتباطات گرچه به دليل . تواند كاركردهاي پيچيده و متنوعي داشته باشد رغم ظاهر ساده و ابتدايي مي علي
 خاصي اند اما هنوز از نفوذ و اعتبار گسترده و پيچيده شدن جوامع انساني كاركرد گذشته خود را از دست داده

  )7: 1382فرقاني، (» .ترند برخوردارند زيرا به طبيعت انساني و نيازهاي عاطفي و معنوي او نزديك
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هـاي نمـايش مـذهبي بلكـه يكـي از             نـه تنهـا بـازيگران عرصـه بـازي          خوانان  تعزيه
شدند كه از ابزار قدرتمنـدي بـه نـام           گران سنتي و قدرتمند در ايران محسوب مي         ارتباط

هايي چون تكيه، حسينيه و ميدان در قالـب تركيبـي شـعر،     خواني در كانون    تعزيه يا شبيه  
اي جـذاب و دراماتيـك بـه     را به گونـه نقل، سخنوري، موسيقي و عزاداري، پيام عاشورا  

كردند و مردم پيام حماسي و تراژيك عاشورا را در قالبي موزون دريافت              مردم منتقل مي  
گردانان نيز مانند روحانيون، يكـي ديگـر از بهتـرين راهبـران مـردم       پس تعزيه. كردند  مي

  .اند براي عبور از اين تقارن بوده
 نقـالي مرشـد در   .رفـت  تي در ايران به شمار مـي زورخانه نيز يكي ديگر از مراكز سن    

مدح موالي متقيان با اشعاري مذهبي، حركـات مـوزون ورزشـكاران و نيـز احتـرام بـه                   
آورد كه  سادات، پهلوانان و پيشكسوتان، فضايي حماسي، روحاني و مذهبي به وجود مي        

اين مكان تـا  خوشبختانه در بسياري از مناطق    . بود معبري براي اين قرينگي غم و شادي      
  .حدودي كاركرد خود را حفظ كرده است

هاي عمومي در گذشته از مراكزي بوده كـه عـالوه بـر نظافـت، آداب مردمـي                   حمام
هـاي   شد از جمله بردن زائو، قـرق كـردن حمـام بـراي خـانواده               بسياري در آن اجرا مي    

 و اقامـه    زنـي، عبـادت    و سينه ) گل گرفتن براي امام حسين    (گرفتن    عروس و داماد، خره   
بنـابراين  ... نماز يوميه در صحن بيروني مسجد، غسل ميت در حوضـچه حمـام سـرد و               

هاي مردم فراهم آورده بود      ها و شادي   هاي عمومي كانون گرمي را براي اجراي غم        حمام
و مردم از حمام براي خضاب گرفتن و عوض كردن لباس كهنه و پوشاندن لباس نو بـه                  

  .كردند ميها استفاده  ديده تن مصيبت
گران سنتي سيال در گذشته بودنـد كـه بـا بـازگويي        ترين ارتباط  نقاالن نيز از گسترده   

هاي گونـاگون حماسـي و مـذهبي نقـش بـسيار مهمـي را در انتقـال                   ها و افسانه   داستان
هـا   خانه مركز فعاليت نقاالن، قهوه. كردند رساني به مردم ايفا مي  هاي تاريخي و آگاهي    پيام

تأسـيس راديـو در     .  رونق اين حرفه رو به افول نهاد       1304متأسفانه از سال    . دو معابر بو  
 از جمله مواردي بـود      1337 و آغاز به كار اولين فرستنده تلويزيوني در سال           1318سال  

نقالي انواع گوناگون داشت؛ نقـالي پهلـواني        . كه باعث كسادي و سردي بازار نقاالن شد       
خـواني،    خواني، حمزه   خواني، حمله   روضه(قالي مذهبي   ، ن )خواني  خواني و قصه    شاهنامه(
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و در آخـر نقـالي تفريحـي    ) خـواني و سـخنوري   گردانـي، منقبـت    داري يـا شـمايل      پرده
تـرين   هاي نوروزي را نيـز از عمـده     پيك). ها چي بژها و تكم    ها، گوراني  ها، باياتي  عاشيق(

دوازده «خوانـدن اشـعار   توان به حـساب آورد كـه بـا     بازيگران عرصه نقالي تفريحي مي  
  .رساندند بوي نوروز را با بياني مذهبي و با ذكر ائمه اطهار به مشام سوگواران مي» امام

بايد اذعان كرد با ورود و سيطره ارتباطات نوين، نقـش و كـاركرد ارتباطـات سـنتي                  
كمرنگ و گاه به كنار رانده شده است اما راه درست آن است كه ابتـدا ارتباطـات نـوين            

هاي ارتباطات سنتي بنيان نهاده شـوند و سـپس ميـان ايـن دو نظـام                 اساس زيرساخت بر
ها و كاركردهاي هر كدام به طـور مـستقل در نظـر              ها، نقش  پيوند حاصل شود و ويژگي    

  . گرفته شود
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