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چکیده
در رویکــرد انسانشــناختی بــه فولکلــور ،ادبیــات شــفاهی بازتابــی از فرهنــگ و اســتلزامهای آن
در نظــر گرفتــه شــده و بهمثابــۀ بســتری بــرای پژوهــش و تحقیــق دربــارۀ جامعــه بــه آن نگریســته
میشــود .مقالــۀ حاضــر بــه بررســی ابیــات و اشــعار مربــوط بــه دو آییــن روایــی در ششــتمد ســبزوار
بــا عنــوان چاووشــیخوانی و رباعیخوانــی میپــردازد .در بررســی ایــن ابیــات محوریــت بــا ابیــات
و اشــعاری اســت کــه بــا مضمــون امــام رضــا (علیهالســام) ســاخته و پرداخت ـ ه شــدهاند .پژوهــش
حاضــر بــا روش مردمنــگاری و الهــام از بحــث نظــری «ویکتــور ترنــر» دربــارۀ نمادهــای آیینــی ســامان
یافتــه اســت .ابیــات مربــوط بــه ایــن آیینهــا بهمثابــه نمادهــای آیینــی عمــل کــرده ،تراکمــی معنایی
را نشــان میدهنــد .تراکمــی کــه بــه صــورت یــک طیــف معنایــی عمــل میکنــد ،از یکســو بــه
عواطــف و احساســات انســانی ارجــاع دارد و ســوی دیگــر آن بــه هنجارهــا و نظمهــای بالقــوه و بالفعــل
جامعــه مرتبــط اســت .آنچــه در فهــم ایــن طیــف معنایــی مهــم اســت ،توجــه بــه عــدم تفکیکپذیری
ایــن دو قطــب اســت.

کلیدواژههــا :نمادهــای آیینــی ،امــام رضــا (علیهالســام) ،ویکتــور ترنــر ،چاووشــیخوانی،
رباعیخوانــی.
 .1دانشیار گروه انسانشناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)efayaz@ut.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای انسانشناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهرانMosarezagharbi@ut.ac.ir :
 .3دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد سبزوارrazeghiramazan@gmail.com :
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مقدمه و طرح مسئله
در جوامــع ســنتی و پیشــامدرن ،بخــش قابــل توج ـهای از فرهنگپذیــری و جامعهپذیــری

از مجــرای ادبیــات شــفاهی عامیانــه صــورت میپذیــرد .در واقــع ،در چرخــۀ انتقــال و

نهادینهســازی فرهنــگ در ایــن جوامــع ،ادبیــات شــفاهی نقشــی بــارز و تعیینکننــده دارد .در

ایــن میــان ،ادبیــات آیینــی جوامــع ســنتی ،بســتر غنیتــری را در مســیر ایــن انتقــال فرهنگی
میگشــاید زیــرا از ســویی بخشــی از ادبیــات شــفاهی اســت کــه اساس ـاً بــه دنبــال انتقــال
مفاهیــم و ارزشهــای جمعــی و فرهنگــی جامعــه اســت و از ســوی دیگــر در بســتر یــک بافــت

آیینــی ســاخته و پرداختــه میشــود .آیینهــا چنانکــه گروهــی از آیینشناســان تأکیــد
میدارنــد ،پنجــرهای رو بــه حیــات اجتماعــی و بازنمــودی قــوی از ارزشهــای جمعــی و
فرهنگــی جامعــه هســتند (بــل41: 1993 ،؛ ترنــر1958،م  .)5:اشــعار و بهطــور کلــی ادبیاتــی

ـی آییــن کــه همــان رســانۀ اجتماعــی
کــه در آیینهــا بــه کار مـیرود ،در راســتای رســالت اصلـ ِ

و فرهنگــی بــودن اســت (رودنبولــر )64-38 :1387 ،عمــل میکنــد .جــدا از اینکــه ایــن ابیــات
و آیینهــا از کجــا نشــأت گرفتهانــد و یــا اینکــه ابتــدا کجــا شــکل یافتــه و ســپس بــه مناطــق

دیگــر انتقــال یافتهانــد ،در هــر جامعــه و فرهنــگ کــه حضــور دارنــد ،متضمــن کارکردهــا

و داللتهــای گوناگونــی هســتند .از ایــنرو ،بررســی ایــن ادبیــات آیینــی و یــا آیینهــای
روایــی فرصــت و مجــال مناســبی را بــرای انسانشناســان و جامعهشناســان بــرای خوانــش

ـش حاضــر نیــز بهدنبال
اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع مــورد مطالعــه فراهــم مـیآورد .در پژوهـ ِ
خوانشــی از ایــن دســت در منطق ـهای از جنــوب ســبزوار از خــال بررســی دو آییــن روایــی

چاووشــیخوانی و رباعیخوانــی هســتیم .در بررســی آیینهــای مذکــور در مقالــۀ حاضــر،

تمرکــز بــر بررســی و تحلیــل محتوایــی ابیــات و اشــعاری اســت کــه در ایــن آیینهــا ب ـهکار

مــیرود .یکــی از مهمتریــن مضامیــن کــه از خــال ابیــات ایــن آیینهــای روایــی خــود را

نشــان میدهــد ،مفاهیــم و مضامیــن مذهبــی بهویــژه مضامینــی در مــدح بــزرگان و امامــان

مذهــب شــیعه (علیهمالســام) از جملــه امــام رضــا (علیهالســام) اســت .بــا توجــه بــه تنــوع

و گســتردگی اشــعار و مضامیــن بــهکار رفتــه در آییــن چاووشــیخوانی و رباعیخوانــی و از

طرفــی تکــرار قابــل مالحظــۀ اشــعار و ابیــات مرتبــط بــه امــام رضــا (علیهالســام) جهــت
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ـش حاضــر محــدود و متمرکــز بــه بررســی آن دســته از ابیاتــی اســت
تحدیــد موضــوع ،پژوهـ ِ

کــه بــا محوریــت امــام رضــا (علیهالســام) ســاخته و پرداختــه شــدهاند.

آنچــه در ارتبــاط بــا آیینهــا و ابیــات مــورد مطالعــۀ مــا تــا حــدودی بدیهــی بــه نظــر
میرســد ،ایــن اســت کــه ایــن ابیــات لزوم ـاً در جامعــۀ مــورد مطالعــه ســاخته و پرداختــه

نشــدهاند .در واقــع ،نمیتــوان ادعــا کــرد کــه ایــن اشــعار و ابیــات صرفــاً در ایــن جامعــه
بهوجــود آمــده و کارکــرد دارنــد .چــه بســا بســیاری از ایــن ابیــات در ســطح ســایر اجتماعــات

شــیعی و فارســیزبان کشــور رواج و کاربــرد داشــته باشــد .آنچــه مهــم بهنظــر میرســد،
توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه بســیاری از باورهــا و آیینهــای شــیعی بــا ورود بــه اجتماعــات

محلــی رنــگ و بــوی آن اجتماعــات را بهخــود میگیرنــد (رحمانــی و فــرحزاد.)52 :1392 ،
از ایـنرو ،تــاش بــرای فهــم مقوالتــی از ایــن دســت ،امــکان فهمــی از ســازمان اجتماعــی و
ـش حاضــر ،تــاش دارد بــا رویکــردی
فرهنگــی ایــن اجتماعــات را بهدســت میدهــد .لــذا پژوهـ ِ

همزمــان از خــال بررســی ادبیــات آیینــی و یــا آیینهــای روایــی مــورد نظــر در بافــت فرهنگ
ســنتی ششــتم ِد ســبزوار ،خوانشــی اجتماعــی و فرهنگــی از ایــن جامعــه بهدســت دهــد.
رویکرد نظری
یکــی از مشــارکتها و دســتاوردهای انسانشناســی در مطالعــۀ نظامهــا و نمادهــای آیینــی،

از خــال آثــار و پژوهشهــای «ویکتــور ترنــر» 1خــود را نشــان میدهــد« .ترنــر» در بررســی

نظامهــای آیینــی جامعــۀ ندمبــو 2در آفریقــا بهســوی نوعــی تحلیــل معنامحــور حرکــت کــرد.
او در بحــث از نمادگرایــی آیینــی ایــن جامعــۀ آفریقایــی نمــاد را یــک واحــد ذخیــره و یــا
ـول رفتــا ِر آیینــی تعریــف کــرده و خاطرنشــان میســازد کــه نمــاد
واحــد اساســی یــا مولکـ ِ

کوچکتریــن واحـ ِد سـ ِ
ـی مــرد ِم ندمبــو اســت (موریــس.)324:1383،
ـاخت ویــژه در نظــا ِم آیینـ ِ

وی تعریــف عامــی از نمــاد ارائــه کــرده کــه طبــق آن نمــاد پدیــدهای اســت کــه بــر اســاس
1. Victor Turner
2. Ndembu
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توافــق عــام بهعنــوان یــک معــرف طبیعــی یــا نمایانگــر برخــی پدیدههــای دیگــر کــه بــا آنهــا

ویژگــی مشــابه داشــته یــا در تصــور واقعیــت بــا آنهــا اشــتراک دارد ،مالحظــه شــده اســت.

برخــی از انسانشناســان ماننــد «نــادل و ویلســون» ادعــا کردهان ـ د کــه انسانشناســان نبایــد
فراســوی دادههــای مردمنگاشــتی حرکــت کننــد و بــه نمادهــای آیینــی کــه بــرای خــود مــردم

اســتعمالکنندۀ آنهــا آشــکار نبــوده و یــا تفصیــل نشــده اســت ،اعطــای معانــی کننــد« .ترنــر»

بــا انتقــاد از ایــن رویکــرد آن را بســیار محدودکننــده میدانــد زیــرا بســیاری از نمادهــای

ـی پنهــان میدانــد
آیینــی فاقــد معنــای آشــکارند .او وظیفــۀ انسانشــناس را کشــف ایــن معانـ ِ
(همــان .)326 :بــا ایــن حــال ،وی فقــط بــر نیــاز تحلیــل آیینهــا و نمادهــای آیینــی از طریــق
اشــکال بیرونــی و ویژگیهــای قابلمشــاهده و زمینــۀ جامعهشــناختی تأکیــد نداشــت بلکــه

بــر تفســیر متخصصــان بومــی و مــردم عــادی بومــی نیــز نظــر داشــت (برنــارد.)209:1985،

او در کتــاب جنــگل نمادهــا( )1970روششناســی خــاص خــود را در مطالعــۀ آییــن مطــرح

میکنــد .ترنــر ماننــد «پانوفســکی» 1در تحلیــل نمادهــا طرحــی سـهگانه 2پیشــنهاد میکنــد
کــه در آن تمایــز ســه ســطح از معنــا حایــز اهمیــت اســت (ســیلور .)278 :1979،الف)معنــای

تفســیری 3کــه معنایــی اســت کــه از نظرهــای افــراد بومــی دربــارۀ نمادهــا اســتخراج میشــود
ب)معنــای عملکــردی :4اشــاره بــه اینکــه چگونــه یــک نمــاد در درون یــک زمینۀ آیینــی بهکار
مـیرود .ج)معنــای موقعیتــی 5کــه اشــاره بــه معنایــی دارد کــه از طریــق ارتبــاط یــک نمــاد

بــا ســایر نمادهــا در یــک کلیــت ،تعییــن میشــود (موریــس .)327 :1383،در طــرح سـهگانۀ
ترنــر ترکیبــی از رهیافتهــای امیکــی و اتیکــی قابــل مشــاهده اســت .در معنــای تفســیری،

معنــای یــک نمــاد بــه صــورت امیــک و از طریــق مصاحبه بــا آییـنورزان و یــا مخاطبــان آیین

یاش ترکیــب
بهدســت میآیــد .ایــن معنــا میتوانــد بــا مشــاهده آن در زمینــۀ اجتماعــ 
شود(ســیلور.)278 :1979،

«ترنر» ویژگیهای سهگانهای برای نمادهای آیینی شناسایی کرد:
1. Panofsky
2. tripartite scheme
3. exegetical meaning
4. operational meaning
5. positional meaning
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 .1تراکــم 1معنایــی :ایــن ویژگــی اشــاره بــه توانایــی آیینهــا در ارائــه و بازنمایــی مســائل و

اعمــال زیــادی در یکشــکل واحــد اســت.

 .2وحــدت داللتهــاي مجــزا :2ایــن ایــده کــه مقولههــا (دســتهبندیها) و اقدامهــا

(واکنشهــا)ی بســیار متفــاوت ،اغلــب بــا هــم در یــک نمــاد دارای مشــترکاتی از خــواص
مشــابه قــرار میگیرنــد.

 .3تک ّثــر معنایــی :3منظــور معانــی متعــددی اســت کــه یــک نمــاد میتوانــد در پیوســتاری

کــه یــک ســر آن قطــب هنجــاری و ســر دیگــر آن قطــب عاطفــی اســت ،داشــته باشــد.

معانــی نمــاد در قطــب هنجــاری بــه عناصــر نظــم اجتماعــی و اخالقــی جامعــه ،اصــول

ســازمان اجتماعــی و  ...مرتبــط اســت درحالــی کــه در قطــب عاطفــی معطــوف بــه ویژگیهای

روانشــناختی و طبیعــی اســت (ترنــر .)21 :1970 ،بنابرایــن ،ترنــر اهمیــت بنیانهــای
روانشــناختی را در فهــم معنــای نمــا ِد آیینــی تشــخیص میدهــد .بــا ایــن حــال ،او معتقــد

معیــن میتوانــد واجــد هــر دو قطــب باشــد .در واقــع معنــا بــا هــر دو قطــب
اســت یــک نمــاد ّ
هنجــاری و عاطفــی تعییــن میشــود (ســیلور .)279 :1979،در پژوهــش حاضــر نیز در بررســی
ابیــات و اشــعار بــه عنــوان نمادهــای دو آییــن مــورد مطالعــه ،تــاش شــده بــه هــر دو ســویۀ

معنایــی نمادهــای آیینــی یعنــی بُعــد هنجــاری و عاطفــی توجــه شــود.
روششناسی

پژوهــش حاضــر در طراحــی و اجــرا منطقــی کیفــی (بلیکــی )1384،را دنبــال میکنــد.
ِ

بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش کــه درک فرهنگــی آیینهــای مــورد نظــر اســت ،از یکــی از

مهمتریــن راهبردهــای پژوهــش کیفــی ،یعنــی مردمنــگاری ،بــرای گــردآوری و تحلیــل دادههــا
اســتفاده شــده اســت .در ایــن رویکــر ِد پژوهشــی برخــاف ســایر رویکردهــا و راهبردهایهــای
1. condensation
2. unification of disparate significata
3. polarization of meaning
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پژوهشــی ،پژوهشــگر مشــاهدهگری منفعــل نیســت بلکــه عمدتــاً دادههــا و تحلیلهایــش
را از خــال تعامــل و درگیــری بــا اطالعرســانها و مشــارکتکنندگان در جریــان پژوهــش

بهدســت م ـیآورد (مورچیســون .)4 :2010،خروجــی چنیــن گــردآوری و تحلیلــی از دادههــا،
یــک پژوهــش بــا تجربــۀ دســتاول میدانــی اســت کــه تفســیری نظــری و تطبیقی از ســازمان
اجتماعــی و فرهنــگ را بــا خــود بههمــراه دارد (همرســلی و اتکیســون .)1 :2007،مردمنــگاری

در میــان دو جهــان یــا دو نظــام از معنــا ـ یکــی جهــان مردمنــگار و خوانندگانــش و دیگــری

جهــان اعضــای فرهنــگ مــورد مطالعــه ـ قــرار دارد .محقــق مردمنــگار ابتــدا از خــال پژوهــش
میدانــی خــود و درک فرهنــگ مــورد مطالعــه ،آن را رمزگشــایی و ســپس آن را در متــن خــود

دوبــاره رمزگــذاری میکنــد (وان مانــن .)4:2011،پژوهشــگر بــا حضــوری مردمنگارانــه در

محــل ،ضمــن مشــاهده و تــاش بــرای مشــارکت در آیینهــای مــورد مطالعــه بــا بهرهگیــری

ن همچــون یادداش ـتبرداری ،تصویربــرداری و مصاحبههــای مردمنگارانــه ،بــرای فهــم
از فنــو 

فرهنگــی آیینهــای مــورد مطالعــه بــا تجربــۀ دســتاول تالشــی میدانــی داشــته و در نهایــت
آنچــه در متــن مقالــه بازتــاب یافتــه اســت ،آمیختگــی دادههــای حاصــل از ایــن تجربــه را بــا

مبانــی نظــری پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد.

ـم ایــن پژوهــش ،زنانهبــودن یکــی از آیینهــای
یکــی از محدودیتهــای روششــناختی مهـ ّ

مــورد بررســی اســت .ایــن مســئله مانــع حضــور مردمنگارانــۀ پژوهشــگر میدانــی پژوهــش

در لحظــۀ آیینــی مــورد نظــر گردیــد .تــاش شــد از خــال بهکارگیــری فنونــی همچــون

مصاحبــۀ مردمنگارانــه تــا حــد امــکان آن لحظــات بازســازی شــود .بــا توجــه بــه اینکــه بخــش
قابــل توجهــی از مشــارکتکنندگان ایــن پژوهــش را زنــان تشــکیل دادهانــد و تمایلــی بــه

معرفــی و شــناخته شــدن ندارنــد ،بــرای اشــاره بــه راویــان و مشــارکتکنندگان پژوهــش ،از

حــرف اول نــام و نامخانوادگــی ایشــان اســتفاده شــد.مقالــۀ حاضــر از نظــر نــوع نــگارش در

دســتۀ مردمنگاریهــای واقعگــرا ،قابــل دســتهبندی اســت .در مردمنــگاریواقعگــرا عمدت ـاً

رویکــردی عینــی در پژوهــش ب ـهکار گرفتــه میشــود .از ای ـنرو ،پژوهــش روایتــی عینــی و
سومشــخص از دیدگاههــای افــراد مــورد مطالعــه بهعنــوان عضــوی از جامعــۀ مــورد مطالعــه
اســت (کرســول.)69 :2006،
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شناخت میدان پژوهش
ششــتمد 1در تقســیمهای سیاســی کنونــی ایــران ،بهعنــوان شــهر ششــتمد و مرکــز بخــش

ششــتمد شهرســتان ســبزوار شــناخته میشــود .ایــن شــهر بــه فاصلــه  30كيلومتــري جنــوب
شــهر ســبزوار و در دامنـ ه کــوه میــش واقــع شــده اســت (عبداهللزادهثانــي .)3 :1383،جمعیــت
شــهر ششــتمد در سرشــماری ســال  4152 ،1390نفــر گــزارش شــده اســت (مرکــز آمــار

ایــران  .)1390،بــا وجــود ایــن ،بهنظــر میرســدبایــد آن را یــک ســکونتگاه نیمهروســتایی ـ

نیمهشــهری تلقــی کــرد .بــا وجــود اینکــه ششــتمد در ســال  1379از ســوی دولــت از روســتا

بــه شــهر ارتقــا یافتــهاســت ،همچنــان فاقــد زیرســاختهای کامــل یــک ســکونتگاه شــهری
اســت .از طرفــی ،شــیوۀ معیشــت بخــش قابل توجهی از ســاکنان آن نیــز دامداری و کشــاورزی

صحــت ایــن موضــوع را نشــان
اســت .ســهم ایــن مشــاغل در تأمیــن معــاش مــردم ششــتمدّ ،

میدهــد .گزارشــی از وضعیــت اقتصــادی ششــتمد در ســال  1383نشــان میدهــد از مجمــوع
درآمــد ایــن مرکــز جمعیتــی %10،درآمــد آن از بخــش کشــاورزی %25 ،بخــش خدمــات و

 %65از طریــق دامــداری تأمیــن میشــود (عزیــزیراد .)46:1391،بــا اینحــال ،ششــتمد از
نظــر اقتصــادی و اجتماعــی جامع ـهای در حــال تغییــر اســت بهگون ـهای کــه میتــوان گفــت
در یــک دهــۀ اخیــر بــا رشــد بیشــتر مشــاغل مربــوط بــه بخــش خدمــات ،ســهم دامپــروری
و دامــداری در معــاش جامعــه کاهــش یافتــه اســت .ایــن تغییــرات صرفـاً بــه حــوزۀ اقتصــادی
محــدود نیســت بلکــه جامعــه از نظــر اجتماعــی نیــز در حــال تغییــر اســت .بــا وجــود آنکــه

بســیاری از الزامهــای فرهنــگ ســ ّنتی شــاید امــروز کمرنگتــر بهنظــر برســد ،هنــوز ایــن
فرهنــگ ســهم تعیینکننــدهای در جامعــۀ ششــتمد دارد.

یافتهها
چنانکــه «روی راپاپــورت» ( )24 :1994بیــان مــیدارد ،آییــن شــامل اجــرای توالیهــای

کموبیــش ثابتــی از اعمــال و گفتارهاســت کــه بهطــور کامــل توســط اجراکننــدگان کدگــذاری
1. Sheshtamad
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و معنــادار نشــده اســت؛ لــذا بررســی و مطالعــه بــر روی ایــن اعمــال و گفتههــای رمزگــذاری

نشــده ،میتوانــد بســتر مناســبی را بــرای فهــم الگوهــا و نظمهــای بالقــوه و بالفعــل نظــم
اجتماعــی فراهــم آورد .از ایــن رو ،در ادامــه ،تــاش مــا بــر آن اســت از خــال بررســی اشــعار

مــورد نظــر در آیینهــای مــورد مطالعــه ،بــه بصیرتــی اجتماعــی و فرهنگــی از جامعــۀ مــورد
مطالعــه نایــل آییــم .در ایــن راســتا ،بهطــور مشــخص بــه بررســی آییــن چاووش ـیخوانی و

رباعیخوانــی در ششــتمد از توابــع ســبزوار میپردازیــم.

اشعار و ابیات بهمثابۀ دالهای مرکزی آیینهای روایی
بســیاری از پژوهشــگران در پرداخــت بــه اشــعار ،ابیــات و ترانههایــی کــه در آیینهایــی

مشــابه آیینهــای مــورد نظــر مقالــۀ حاضــر خوانــده و اجــرا میشــود ،از آنهــا بــا عنــوان

مدنظــر داشــتهاند
«ترانههــای محلــی» یــا جــز آن یــاد کردهانــد و کمتــر وجــه آیینــی آن را ّ
(احمدپناهــی1380 ،؛ بزرگنیــا1388 ،؛ ذوالفقــاری1394 ،؛ شــکورزاده1363 ،؛ خلعتبــری

لیماکــی1388 ،؛ طباطبایــی و عامــری1394 ،؛ هدایــت1379 ،؛ همایونــی1394 ،؛ میهــن

دوســت .)1380،در واقــع ،آنچــه در ایــن پژوهشهــا مغفــول مانــده و کمتــر پژوهشــگران

دلمشــغول آن بهنظــر میرســند ،در نظــر گرفتــن ایــن اشــعار و ابیــات در بافــت و زمینــۀ

آیینیشــان اســت .بایــد در نظــر داشــت ،ایــن ترانههــا و اشــعار بهعنــوان عنصــری اساســی
در شــکلدهی و اثــر بخشــی یــک ســاختار آیینــی عمــل میکننــد .بهعبارتــی ،ایــن اشــعار

اساســی شــکلدهنده بــه آیینهــای روایــی ماننــد رباعیخوانــی ،چاووشــیخوانی
عنصــر
ِ
و بیتوب َ َجخوانــی را شــکل میدهنــد .اگــر در آیینهــای نمایشــی ماننــد نخــل ،تعزیــه،
ی از آییــن بــا نمایــش و عناصــر مــادی آن هدایــت
شــیر و چولیچغــل 1بخــش قابــل توجه ـ 

و اجــرا میشــود (بلوکباشــی1383 ،و1392و 1389؛ بیمــن1389 ،؛ پیادهکوهســار1389،؛

چلکووســکی ،)1389 ،در آیینهــای روایــی بخــش قابــل توجــهای از ایــن اســتلزامهای
آیینــی از طریــق همیــن اشــعار و ابیــات محقــق میگــردد .در واقــع ،ابیــات و اشــعاری کــه
نوعی آیین طلب باران 1. owličeqalč,
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در ایــن آیینهــا خوانــده میشــود ،پیکــرۀ اصلــی آییــن را شــکل میدهــد .بســیاری از

مشــخصههایی کــه بــرای آییــن از ســوی آیینشناســان طــرح شــده اســت ،در همیــن ابیــات

و اشــعار تبلــور یافتــه اســت .چنانکــه در مالحظــات نظــری پژوهــش نیــز بــه آن اشــاره شــد،
یکــی از مشــخصههای مهــم و اساســی آییــن ،نمادهــای اســت کــه دارای معانــی متراکــم و

گشــوده بــوده ،بخشــی از الگوهــا و هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی در آنهــا نهفتــه اســت .این
نمادهــا دارای معانـیای هســتند کــه ضرورتـاً عریــان و آشــکار نیســت و بــا داللتهــای ضمنی
در جامعــه همــراه هســتند .بهعبــارت کوتاهتــر ،آیینهــا بــا مجموعــۀ از ادوات و ابزارهــا اجــرا

میشــوند کــه در آنهــا نقــش نمادیــن بــر عهــده دارنــد (بلوکباشــی1389 ،و 1392؛ ترنــر،

1973؛ مورفــی .)1385 ،بــه نظــر میرســد در آیینهــای روایــی ماننــد آیینهــای مــورد

بررســی در ایــن مقالــه ،ایــن رســالت را اشــعار و ابیــات بــر عهــده دارنــد .بنابرایــن ،بهنظــر

میرســد بتــوان گفــت در آیینهــای مــورد بررســی ،اشــعار و ابیــات بهتعبیــر ترنــر نقــش
ـن چاووش ـیخوانی
مولکـ ِ
ـول رفتــا ِر آیینــی را بــر عهــده دارنــد .از ای ـنرو ،در بررســی دو آییـ ِ

و رباعیخوانــی ،توجــه و تمرکــز معطــوف بــه تحلیــل ایــن ابیــات و اشــعار بهعنــوان دال
مرکــزی آیینهــای مــورد مطالعــه اســت.

چاووشیخوانی؛ آیینی مردانه
روایــی مذهبــی در زمینــۀ
چاووشــیخوانی امــروز عمدتــاً بهمثابــۀ نوعــی هنــر و آییــن
ِ

ســفرهای زیارتــی در نظــر گرفتــه میشــود (بیــگزاده و پرویــن1395 ،؛ هاشــمی1387 ،؛

ماکویــی1389 ،؛ مظلومــی .)1387 ،در لغتنامــه دهخــدا در ایــن بــاره آمــده اســت(( :چــاووش،
در اصطــاح روســتائیان خراســان ،کســی باشــد کــه در فصــل مناســب زیــارت در دهــات و

روســتاها ســواره یــا پیــاده بـهراه افتــد و روســتائیان را بهوســیلۀ جــارزدن یــا خوانــدن اشــعار

مهیــج و مناســب ،بــه زیــارت اعتــاب مقدســه تشــویق و تهییــج نمایــد)) .بــا ایــن حــال،
ّ
چنانکــه «جاویــد» ( )1388نشــان میدهــد ،ایــن آییــن ریشــه در ســنتهای دیرینهتــر از

ایــن دارد .چــاووش در اصــل واژهای مأخــوذ از ترکــی بهمعنــای نقیــب و پیشــر ِو لشــکر اســت
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(عمیــد« .)486 :1363 ،جاویــد» ( )184 :1388بــا اســتناد بــه برخــی منابــع ،چاووشـیخوانی

را هنــری کهــن معرفــی میکنــد کــه ریشــه در دوران کیانــی ســرزمین ایــران دارد .بــا وجــود
چنیــن پیشــینهای ،امــروزه چاووشــیخوانی عمدتــاً بهعنــوان یکــی از آیینهــای مرتبــط
بــا فرهنـ ِ
ـگ زیــارت شــناخته میشــود .بــا اینحــال ،در ارتبــاط بــا ایــن آییــن در فرهنــگ

ـش محلــی ششــتمد بهصــورت ِچوشــی
مــورد مطالعــه بایــد گفــت ،آییــن مذکــور در گویـ ِ

1

تلفــظ میشــود .اجراکننــدگان اصلــی ایــن آییــن در ششــتمد مــردان هســتند .چنانکــه
اهلیــت و
شــواه ِد میدانــی پژوهــش نشــان میدهــد ،بــرای اجــرای آن افــراد بایــد دارای نوعــی ّ

شایســتگی الزم باشــند .هــر چنــد در ایــن زمینــه کمتــر میتــوان اعمــال محدودیت مشــخص
و واضحــی را مشــاهده کــرد .مطالعــاتِ میدانــی مــا در فرهنــگ مــورد بررســی ،چاووشـیخوانی

ِ
فرهنــگ زیــارت نشــان میدهــد .در واقــع یکــی از
و دایــرۀ کاربــرد آن را بســیار فراختــر از

ِ
فرهنگ زیــارت خود
کاربردهــای آییــن چاووشـیخوانی در منطقــۀ مــورد مطالعــه در مجموعــۀ
را نشــان میدهــد .در فرهنـ ِ
ـگ مــرد ِم ششــتمد ،عــاوه بــر کاربــردی کــه چاووش ـیخوانی در

فرهنـ ِ
ـگ زیــارت دارد ،در مراســم ُســرور ماننــد عروســی و ختنهســوری ،در برخــی فعالیتهــای

اقتصــادی ماننــد پشــمچینی و بیلزنــی زمیــن و یــا هنگامههــای ســاختن خانــه و بنایــی

بهویــژه در مرحلــۀ آهنریــزی و یــا اجــرای ســقف نیــز کارکــرد دارد .آنچــه بهعنــوان مخــرج
مشــترک تمــام فعالیتهــا و کنشهایــی کــه در زمینــۀ آنهــا از آییــن چاووشـیخوانی اســتفاده

و اســتقبال میشــود ،میتــوان بــه بازنمایــی نوعــی قــدرتِ اجتماعــی فــرد ،خانــواده و دودمــان
در تمــام ایــن فعالیتهــا اشــاره کــرد .در مراســم عروســی ،لحظــۀ از حمام آمــدن دامــاد و لباس

دامــادی پوشــیدن او و در نهایــت هنگامــی کــه در کنــار عــروس در اصطــاح به تخت میشــود؛

در فعالیتهــای اقتصــادی هنگامــی کــه گــروه قابــل توجهــی از افــراد مشــغول آمادهســازی
زمیــن و بــاغ فــرد یــا گــروه خاصــی هســتند و یــا هنگامــی کــه گوســفندان زیــادی آمــاده

پش ـمچینی بــوده ،ب ـهزودی حجــمزیــادی از پشــم نصیــب فــرد یــا گــروه میشــود .یــا در

بناییهــا هنگامــی کــه اســکلت ســاختمان در حــال ســرپا شــدن اســت .مشــابه ایــن فعالیت در
آیینهــای عاشــورایی منطقــه نیــز قابــل مشــاهده اســت .در ایــن ارتبــاط بایــد گفــت ،هنگامــی
1. čowšiy
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کــه کار تزئیــن یــا در اصطــاح محلــی اَرا کــردن (فیــاض و غربــی )1395 ،اســکلت آییــن نخل

و آییــن علــم بــه مراحــل پایانــی خــود میرســد نیــز از چاووشــی بهــره میبرنــد (غربــی،

80 :1393و .)149ایــن آیینهــا داللتهــای اجتماعــی و فرهنگــی قابــل توجـ ه و اساســی بــرای

جامعــه و اقشــار آن حمــل میکننــد .در نهایــت ،شــناختهترین کاربــرد آییــن چاووشــی در

متــن ســفرهای زیارتــی افــراد اســت .در همــۀ ایــن مــوارد ،نوعــی دسترســی بــه مطلوبیتهــای

متضمــن نوعــی قــدرتِ اجتماعــی اســت ،قابــل مشــاهده اســت .همراهــی ایــن
اجتماعــی کــه
ّ
آییــن در تمــام ایــن موقعیتهــا میتوانــد حاکــی از کارکــرد یــا داللــت خــاص ایــن آییــن

در ایــن زمینههــای مشــابه باشــد .بهنظــر میرســد ایــن آییــن بــا تمرکــز بــر ســازوکاریی

آوایــی و برانگیختــن عواطــف بهمثابــۀ نوعــی عنصــر آرامشدهنــده عمــل کــرده و در حکــم

عنصــری در رفــع و دوری بالهــا و چشــمزخمها از فــرد و گــروه درک میشــود .بهعبــارت

دیگــر ،بهنظــر میرســد یکــی از مهمتریــن داللتهــای ضمنــی آییــن چاووشــیخوانی،

وجــه دفــع چش ـمزخمی آن اســت .بایــد در نظــر داشــت ،ششــتمد بهعنــوان جامع ـهای کــه
در بســتر یــک طبیعــت کویــری و ســخت قــرار گرفتــه اســت ،بهویــژه در گذشــته همــواره بــا

نوعــی رقابــت و تضــاد در دسترســی بــه منابــع و امکانــات و مطلوبیتهــا روبـهرو بــوده اســت .از

ایــنرو ،بهنظــر میرســد چاووشــیخوانی بهمثابــۀ بخشــی از مکانیســمهای آیینــی جامعــه،
در راســتای کاهــش و تخفیــف ایــن تنشهــا عمــل میکنــد .هــر چنــد چاووشــیخوانی
عمدتـاً آیینــی مردانــه تلقــی میگــردد ،مصاحبههــای مردمنگارانــۀ مــا حاکــی از اجــرای ایــن

آییــن در مجالــس زنانــه در دهههــای اخیــر اســت .بــا ایــن حــال ،بهویــژه در گذشــته کمتــر
اجــرای ایــن آییــن در میــان زنــان عنــوان چاووشــی بــه خــود گرفتــه اســت .بــرای مثــال ،در
زمینــۀ جشـنهای عروســی از آن عمدتـاً بــا عنــوان ربّایــی1خوانــی ـ کــه همــان رباعیخوانــی
بــه گویــش محلــی اســت ـ یــاد میشــود (غربــی.)1 :1396،

رباعیخوانی؛ آیینی زنانه
موســیقی را عنصــری جدانشــدنی از جشــن و مراســم شــادمانی دانســتهاند .میتــوان گفــت،
1. rebbāiy
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جشــن و شــادمانی عمومــی بــدون موســیقی قابــل تصــور نیســت (فاطمــی.)134 :1381 ،
«فاطمــی» ( )1395غزلخوانــی و آوازهایــی را کــه در مراســم شــادی مــرد ِم ایــران خوانــده

میشــود ،بخشــی از فرهنــگ موســیقایی مردمــی ایــران میدانــد .بنابرایــن ،بهنظــر میرســد
ترانههــا و اشــعار آهنگینــی کــه زنــان در مراســم شــادی میخواننــد ،بخــش عمــدهای از نیــاز

بــه موســیقی جشــنهای زنانــه را بهویــژه در گذشــته تأمیــن میکــرده اســت .در بیشــتر

نقــاط ایــران ،زنــان از ایــن ترانههــا و اشــعار جهــت شــورآفرینی و شعوربخشــی بــه جشـنهای
شــادی خــود بهــرۀ الزم را بردهانــد .ایــن ترانههــا کــه در مراســم مختلــف شــادی بهویــژه

عروس ـیها خوانــده میشــود ،در نقــاط مختلــف کشــور نامهــای متفاوتــی بــه خــود گرفتــه
اســت .ایــن ترانههــای عروســی در بردســکن و کاشــمر بــا عنــوان «ســروی» (حسـنپور:1393،

30؛ قلیپــور ،)139 :1390 ،در اســتان فــارس بــا عنــوان «واســونک» (همایونــی،)228:1348،

در سیســتان و بلوچســتان «الوکــه» (همایونــی )68 :1391 ،و در میــان ترکمنهــا بــا عنــوان

«اللشــدیرمهِ» (همــان) شــناخته میشــوند .در ششــتمد از توابــع ســبزوار بــه ایــن اشــعار ربّایی
میگوینــد کــه بــه نظــر میرســد تلفــظ رباعــی در گویــش ســبزواری اســت .غالــب اشــعاری
کــه در ایــن آییــن خوانــده میشــود نیــز در قالــب رباعــی اســت .معمــوالً در پایــان رباعــی بیتی

کــه بهنظــر میرســد مربــوط بــه رباعــی اصلــی نیســت ،بــرای ختمشــدن رباعــی بــه صلــوات،

بــه آن اضافــه میشــود .ربّایــی نوعــی آییــن موســیقایی زنانــه اســت کــه چنانکــه گذشــت،

طیفــی از تأثیرهــای عاطفــی و اجتماعــی را بازنمایــی میکنــد .در ایــن آییــن ،زنــان نزدیــک به

خانــوادۀ عــروس یــا دامــاد بــا خوانــدن اشــعار و ابیاتــی ،بهنوعــی بــه برجستهســازی اهمیــت
عــروس یــا دامــاد و خانــوادۀ او میپردازنــد .در مقابــل ،زنــان نزدیــک بــه طــرف مقابــل بــا
خوانــدن اشــعار و ابیاتــی ،پاســخ ایشــان را میدهنــد .بایــد توجــه داشــت ،آیینهــای روایــی
و موســیقایی زنانــه ،محــدود بــه مراســم شــادی و عروســی نمیشــود و از قضــا در مراســم

ســوگ نیــز آیینهــای قدرتمنــدی از ایــن دســت اجــرای میشــود .در ایــن ارتبــاط میتــوان

بــه آییــن بیتوب َ َجخوانــی اشــاره کــرد .در ایــن آییــن زنــان در ماتــم مــرگ فــرد متوفــی بــا
خوانــدن اشــعاری غمنــاک ،بــه نوحهســرایی میپردازنــد (محتشــم .)121 :1373 ،ایــن آییــن
زنانــه در خانــۀ صاحــب عــزا یــا بــر ســر مــزار فــرد متوفــی صــورت میگیــرد .در ایــن آییــن
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زنــان نزدیــک بــه صاحــب عــزا بــا خوانــدن اشــعاری بــا صاحــب عــزا ابــراز همــدردی میکننــد.

او نیــز پاســخ ایشــان را بــه زبــان شــعر میدهــد .نکتــۀ مهــم در ایــن زمینــه آنکــه ،هنــگام

اجــرای ایــن آییــن هیــچ مــردی در محــل یــا اطــراف آن حضــور نــدارد .در دهههــای اخیــر کــه

مجالــس عــزای زنانــه نیــز در مســجد و حســینۀ ششــتمد و در کنــار مــردان برگــزار میشــود،
ـج» 1بهمعنــای تقســیمکردن ،قســمتکردن
اجــرای ایــن آییــن کمرن ـ 
گ شــدهاســت .واژۀ «بَـ َ
ـج در فرهنــگ س ـ ّنتی
و جداکــردن ســهم هــر یــک از شرکاســت (همــان .)92 :1373،واژۀ بَـ َ

ـج در نوعــی
منطقــه بهمعنــای تقســیم ســهم افــراد بــر حســب قرعــه نیــز کاربــرد دارد .واژۀ بَـ َ
ـج 2نیــز وجــود دارد .در ایــن آییــن
آییــن مدیریــت و زمانبنــدی آب در منطقــه بــا عنــوان اوبَـ َ

کــه در شــروع بهــار اجــرا میشــود ،مــردان بــا حضــور در یــک مــکان عمومــی ماننــد مســجد،
دربــارۀ سیســتم آبرســانی بــه مــزارع کشــاورزی گفتگــو میکننــد (قدرتــی .)1397 ،آنچــه

وجــه اشــتراک ایــن آییــن مردانــه و آییــن زنانــۀ بیتوب َ َجخوانــی را شــکل میدهــد ،گفتگــو
و شــکلگیری نوعــی مذاکــره اســت .چنانکــه اشــاره شــد ،شــباهتهای زیــادی در اشــعار
و ابیاتــی کــه در آییــن چاووش ـیخوانی مردانــه بــه کار م ـیرود ،بــا اشــعار و ابیاتــی کــه در

آییــن رباعیخوانــی زنانــه خوانــده میشــود ،قابــل مشــاهده اســت .در آییــن چاووش ـیخوانی

بــرای نظــم دادن بــه ابیــات و اشــعار از قالبهــای متنــوع شــعری اســتفاده میشــود .یکــی
از مهمتریــن ایــن قالبهــا ،رباعــی اســت .بهنظــر میرســد در جشــنهای زنانــۀ منطقــه،

آن بخــش از اشــعار چاووشــی کــه قالــب رباعــی دارد ،بــا عنــوان ربّایــی جهــت شوربخشــی و

شعوربخشــی بــه مراســم شــادی و در واقــع درهمآمیــزی قطــب عاطفــی و هنجــاری آییــن بــه

کار میرود.

چنانکــه گذشــت ،در آیینهــای مــورد مطالعــه ،اشــعار و ابیــات نقــش نمادگونــه برعهــده

دارنــد .از ای ـنرو ،در ایــن بررســی بهمثابــۀ عناصــر نمادیــن مطــرح هســتند« .ویکتــور ترنــر»
ـم معنایــی میدانــد .از ایـنرو ،یــک نمــا ِد معنایــی ماننــد یــک
نمادهــای آیینــی را واجــد تراکـ ِ

بیــت در آیینهــای مــورد نظــر مــا میتوانــد مســائل و موضوعــات مختلفــی از قبیــل الگوهــای
1. baja
2. āvbaja
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مدنظــر مــا،
بالقــوه و بالفعــل نظــم اجتماعــی ،کیهانشناســ 
ی جوامــع و حتــی در مــورد ّ

تصویــری فرهنگــی از امــام رضــا (علیهالســام) را در خــود حمــل و بازنمایــی کنــد .مــا ضمــن
پذیــرش چنیــن تراکمــی در اینجــا تــاش کردهایــم از خــال بررســی ایــن ابیــات بــه عنــوان
دال مرکــزی آیینهــای مــورد مطالعــه ،عمدتــاً بــه فهــم و خوانشــی از ســاختار اجتماعــی

جامعــۀ مــورد مطالعــه نایــل آییــم .در بررســی نمادهــای آیینــی مــورد نظر ،بــه ویژگــی دیگری

کــه ترنــر بــرای نمادهــای آیینــی قائــل اســت نیــز نظــر داریــم .لــذا ،در راســتای تــاش بــرای
فهــم ایــن ابیــات ،آنهــا را در پیوســتاری از عواطــف و احساســات و معانــی و هنجارهــا در نظــر

میآوریــم .در نهایــت ،بایــد توجــه داشــت کــه ایــن پیوســتار در راســتای یــک معنــای کلــی
دارای وحــدت داللتــی اســت و بــه نوعــی در هــم آمیختــه هســتند .بــرای نشــاندادن ایــن

پیوســتار در ابیــات مــورد نظــر ،ابتــدا بُعـ ِد عاطفــی بــا عنــوان «آیینهــای روایــی ششــتمد و

برانگیــزش عواطــف انســانی» مطــرح شــده و از ایــن مجرا بــه طیف متنوعــی از عواطف انســانی
کــه از خــال ایــن ابیــات مطــرح میشــود ،اشــاره میگــردد .ســپس بــه بُعــد اجتماعــی بــا

عنــوان «آیینهــای روایــی ششــتمد و بازنمایــی مقــوالت اجتماعــی» پرداختــه شــده اســت.

آیینهای روایی ششتمد و برانگیزش عواطف انسانی
حسهــا و عواطــف انســانی و بــه تعبیــر ترنــر «بنیادهــای روانشــناختی» 1از مقــوالت مهمــی

اســت کــه در آیینهــا دخیــل و مطــرح اســت .ایــن اهمیــت تاحــدی بــودهاســت کــه گروهــی
از پژوهشــگران و محققــان در بررســی پدیدههــای فرهنگــی اساســاً تأکیــد و توجــه خــود
حســی آن کــرده و شــاخۀ انسانشناســی حســی را شــکل دادهانــد
را معطــوف بــه تحلیــل ّ

حســی و
(کلســن1997،؛ کلســن و هــاوز1996،؛ هــاوز .)1991،در آیینهــای روایــی ،بُعــد ّ

عاطفــی از اهمیــت و قــدرت ویــژهای برخــوردار اســت .در اینجــا بــدون آنکــه نقطــۀ تأکیــد و

تحلیــل خــود را بــر اســاس تحلیــل حســی آیینهــای مــورد مطالعــه قــرار دهیــم ،بــه پیــروی
حســی و عاطفــی آییــن نیــز اشــاره داریــم.
از روششناســی ترنــر ،در مطالعــۀ آییــن بــه ابعــاد ّ
1. psychological foundations
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در آیینهــای مــورد مطالعــه ،طیــف متنوعــی از عواطــف و احساســات انســانی تحریــک و

ـن ایــن عواطــف همــراه بــا مصداقهــای آن بررســی
برانگیختــه میشــود .در ادامــه مهمتریـ ِ

و تحلیــل میشــود.

حزن و اندوه
بــا وجــود معانــی و مضامیــن گســتردهای کــه در خــال ایــن آیینهــا مطــرح و تثبیــت

میگردنــد ،ایــن عواطــف و احساســات مشــارکتکنندگان و مخاطبــان آییــن اســت کــه
فیالمجلــس و در اولیــن مواجهــه بــا آیینهــا ،برانگیختــه میشــود .چهبســا افــرادی کــه

هنــگام قرارگیــری در زمینــۀ ایــن آیینهــا بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه ،حالتــی گریــان
و دیــدهای اشــکبار مییابنــد .حضــور مردمنگارانــه پژوهشــگر میدانــی ایــن پژوهــش در متــن

برگــزاری و اجــرای ایــن آیینهــا ،ایــن تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری را نشــان میدهــد .یکــی از

عواطــف مهــم بهویــژه در چاووش ـیخوانیهای مردانــه ،حــزن و انــدوه اســت .مضامینــی کــه
موجــب تبلــور ایــن عواطــف در مخاطــب میشــود ،دوری مخاطــب از امــام و زیــارت حــرم او و

مهمتــر از آن غریببودگــی حضــرت اســت .در اینجــا چنانکــه در بحــث از معانــی آیینهــای

مــورد مطالعــه بیــان خوهــد شــد ،حضــرت جلــوگاه ارزشهــای جمعــی جامعــه اســت .در واقع،

عشــق بــه حضــرت بهمثابــه یــک ارزش جمعــی و فرهنگــی مطــرح اســت کــه آحــاد جامعــه
در آن شــریک هســتند و ک ّلیــت جامعــۀ خــود را در آن متجلــی میبیننــد .از ایـنرو ،از انــدوه

دوری و مهجورمانــدن آن ،از ســوز جگــر نالههــای غریبانــه ســر میدهنــد .برانگیــزش ایــن

س و بازنمایــی مضامیــن مرتبــط بــا آن بــه نحــوۀ درخشــانی ،در چاووشــی زیــر خــود را
حـ 
نمایــان میســازد:

ز تربت شهدا بوی سیب میآید

ز توس بوی رضای غریب میآید
بکش ز سوز جگر نالۀ غریبانه

چرا که بوی غریب از غریب میآید.
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امید و رجا
در چاووشـیهای کــه بــرای بدرقــۀ زائــران اجــرا میشــود ،معمــوالً ابیــات آییــن بــه گونـهای

ســامان مییابــد کــه تردیــد و دلهــره از ســختیها و دشــواریهای احتمالــی مســیر انجــام

ایــن ســفر زیارتــی از دل زائــر دور گــردد .زائــران بــا شــنیدن نــدا و نــوای چاووشخــوان و
وعدههــای او ،رجــا و امیــد را در خــود حــس میکننــد و تردیدهــا و دلمشــغولیها را کنــار

میگذارنــد و مصمــم در مســیر رســیدن بــه حضــرت بــا عزمــی جــزم حرکــت میکننــد زیــرا
نایلآمــدن بــه رحمــت الهــی و عنایــات حضــرت را در گــر ِو زیــارت خالصانــۀ آن حضــرت

میداننــد .در واقــع ،نوعــی رســتگاریِ اجتماعــی در اینجا قابل مشــاهده اســت .پیوســت و درک

خالصانــۀ حضــرت بهعنــوان منشــأ ارزشهــای جمعــی ،تضمینــی در جهــت تعالــی و بهــروزی
فــرد از منظــر اجتمــاع اســت .در چاووش ـیهای زیــر ،مفاهیــم امیــد و رجــا قابــل مشــاهده

اســت:

ای دل غالم شاه جهان باد ،شاه باش
پیوسته در حمایت لطف اله باش

قبر امام هشتم ،سلطان دین رضا

از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش
مرد خداشناس که تقوا طلب کند

خواهی سفید جامه ،خواهی سیاه باش
(آقای اع61،ساله)
****

هر که دارد هوس شاه رضا بسماهلل
هرکه دارد سر همراهی ما بسماهلل
بار بیستم به پابوس غریب الغربا

هر که دارد به سرش شور و نوا بسماهلل
(آقای ع ع63،ساله)
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شادی و شعف
بــا وجــود شــباهتهای زیــادی کــه میــان آییــن چاووشــیخوانی و آییــن رباعیخوانــی

وجــود دارد و ذکــر آن در صفحــات پیــش از ایــن گذشــت ،بــا توجــه بــه زمینـهای کــه ایــن دو

آییــن بـهکار میرونــد ،در جریــان اجــرای آنهــا ،عواطــف و احساســات متفاوتــی را بــه غلیــان در
میآورنــد .چنانکــه شــرح آن گذشــت ،چاووشــیخوانیها عمدتــاً ســبب تحریــک عواطــف
حــزن و انــدوه ،رجــا و امیــد میشــود .امــا در آییــن رباعیخوانــی کــه در زمینــۀ جش ـنهای
عروســی برگــزار میشــود ،شــرایط متفــاوت اســت .در آییــن رباعیخوانــی بیشــتر عواطفــی

ماننــد شــور و شــعف ،احســاس شــکوه و عظمــت در مخاطبــان آییــن بــه غلیــان درمیآیــد.
بــا وجــود اینکــه در برانگیختــن ایــن حــواس عمدت ـاً لحــن گوینــده مطــرح اســت ،کاربــرد
کلماتــی و مفاهیمــی چــون ســرزدن خورشــی ِد جهــان کــه یــادآور یکــی از مهمتریــن عناصــر
طبیعــی مؤثــر در زندگــی روزمــره و معــاش اقتصــادی مــردم منطقــه اســت و یــا تشــبه مرقــد
حضــرت (سرمنشــأ ارزشهــای جمعــی) بــه بهشــت کــه یــادآور بهثمرنشســتن تالشهــای

کشــاورزان و تالشــگران عرصــۀ اقتصــادی اســت ،بهصــورت مکمــل و در پیونــد ظریــف در

راســتای برانگیختــن عواطــف و احساســات مــورد نظــر عمــل میکنــد .در اینجــا درآمیختگــی
ایــن بُعــد نمادهــای آیینــی قابــل مشــاهده اســت .در زیــر ،دو نمونــه از ابیــات آییــن موســوم

یانگیــزد،
ـس شــادی و شــعف را برم 
بــه ربّایــی کــه بنــا بــر نظــر آییـنورزان ،بیــش از همــه حـ ّ
ارائــه میگــردد.

خورشید جهان رو به خراسان سر زد
اندر دل خارجی دو صد خنجر زد
از معج ِز توست یا امام هشتم

از خشت طال گل سپیدی سر زد

بارها گفت محمد که علی جان من است
هم به جان علی و جان محمد صلوات
(خانم م ر49ساله)
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بهشت روی زمین مسجد گوهرشاد است

به هر طرف که نظاره میکنم دلم شاد است
برو به مشهد شاه رضا زیارت کن

ببین چه جنت است در خراسان است
بلند بگوی و مترس کالم با برکات
که به غریب خراسان صد صلوات
(خانم ز غ47ساله)

شکوه و عظمت
چنانکــه گذشــت ،یکــی از مهمتریــن عواطفــی کــه در جریــان اجــرای آییــن رباعیخوانــی

در زمینــۀ جشــنهای عروســی در مخاطبــان آییــن جلوهگــر میشــود ،احســاس شــکوه،

جــال و جبــروت اســت .جــدا از لحــن گوینــده ،اشــعار و مضامینــی کــه در ایــن آییــن بـهکار
مــیرود ،در چاووشــیخوانیهای مردانــه نیــز مشــاهده میشــود امــا آنچــه فهــم و درک و

کارکــرد حســی ایــن اشــعار و مضامیــن را متمایــز میســازد ،زمینــۀ اجــرای آییــن مــورد نظــر

اســت .زمینــۀ آیینــی عروســی موجــب میشــود واژگانــی نظیــر گنبــد زرد و طــا ،ایــوان طــا،

ـس شــکوه و
خشــت طــا ،گل ســپید و ...هــر چــه بیشــتر در راســتای بــر انگیــزش نوعــی از حـ ّ
جبــروت عمــل کنــد .در واقــع ،آنچــه در ایــن واژگان و مفاهیــم خــود را بیــش از همــه نمایــان

میســازد ،مقولههایــی ماننــد طالییبــودن ،زردبــودن و بهطــور کلــی مفهــوم درخشــش

اســت .درخشــش و درخشــانبودگی از مهمتریــن اصــول زیباییشناســی بومــی منطقــه
اســت (فیــاض و غربــی .)12:1395 ،در فرهنــگ ســنتی منطقــه از ایــن اصــل در آیینهــای

گوناگــون کــه مــراد ،بازنمایــی شــکوه و جبــروت اســت ،بهرهبــرداری الزم صــورت میگیــرد.
در بخشهــای مختلــف عروســی از ایــن اصــل بــرای آراســتن و در اصطــاح محلــی اَرا کــردن
اســتفاده میشــود .اگــر بهرهگیــری از ایــن اصــل در آراســتن زنــان و یــا ســایر آیینهــا از

خــال بهکارگیــری پارچههــا و ادوات بــراق میســر میشــود ،تحقــق ایــن اصــل در آییــن

مــورد نظــر از خــال واژگان و برانگیختــن حــواس آوایــی محقــق میشــود .در زیــر بــه برخــی
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از اشــعار آییــن رباعیخوانــی کــه بازنمایــی از شــکوه و عظمــت اســت ،اشــاره میشــود:
خورشید چون طلوع نماید به صبحدم
بر گنبد غریب خراسان زند علم
نور زیاد بارد از آن گنبد طال

رنگین شود شکوفه بر سر روضه و حرم
بلند بگوی و مترس کالم با برکات
که به غریب خراسان صد صلوات
(خانم م ق 47ساله)

آیینهای روایی ششتمد و بازنمایی مقوالت اجتماعی
در ادامــه تــاش بــر آن اســت از خــال توجــه و بازخوانــی اشــعاری کــه در دو آییــن

چاووشــیخوانی و رباعیخوانــی بــه کار مــیرود ،بــه برخــی از داللتهــا و ویژگیهــای
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه مــورد نظــر اشــاره شــود.

بازنمایی طبقات اجتماعی
جوامــع انســانی ،جوامــع ناهمگنــی هســتند؛ بدیــن معنــا کــه کنشــگران یــک جامعــه از

نظــر ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد .در

واقــع ،دسترســی هــر یــک از اعضــای جامعــه بــه ســرمایههای جامعــه یکســان نیســت .برخــی

نســبت بــه دیگــران بــه ســرمایههای اندکــی دسترســی دارنــد .بــا وجــود ایــن دسترسـیهای
نابرابــر در زمینــۀ مطلوبیتهــای زندگــی اجتماعــی ،همــواره ســازوکارهایی وجــود دارد کــه بــا

مدیریــت ایــن موضــوع ،مانــع افزایــش ســطح تضــاد در جامعــه میشــوند .ایــن ســازوکارها بــا
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وجــود آنکــه صــورت آن در جوامــع مــدرن و ســنتی متفــاوت اســت ،همــواره تنوعــات جامعــه

را هدایــت و راهبــری و نظــم جامعــه را کنتــرل میکنــد .بخشــی از ابیــات و اشــعار مربــوط

بــه آیینهــای مــورد مطالعــه در ایــن مقالــه از خــال تکــرار واژگان و مفاهیمــی ماننــد فقــرا

و اغنیــا ،مســتمند و شــاه ،حاجــی و زائــر ،ســفید و ســیاه نشــانگر تنــوع و تفــاوت موجــود
در ســطح جامعــۀ مــورد مطالعــه اســت .ایــن تنوعــات عمدت ـاً معلــول دسترس ـیهای نابرابــر

در زمینــۀ مزایــای اجتماعــی اســت .ایــن دسترســیهای نابرابــر کــه منجــر بــه ســاختاری

طبقاتــی و نابرابــر میشــود ،بهطــور بالقــوه میتوانــد نظــم اجتماعــی را مــورد مخاطــره قــرار

دهــد .آنچــه موجــب میشــود فشــار اجتماعــی حاصــل از ســاختار اجتماعــی جامعــه تخفیــف
ـی جامعــه اســت کــه بســتری را فراهــم مـیآورد کــه بــرای
یابــد ،لحظههــا و بافتهــای آیینـ ِ
مدتــی هرچنــد محــدود طبقــات محــروم از مزایــای اجتماع ـیای کــه بــه آن دســت یافتــه،
احســاس رضایــت کننــد .در جامعــۀ مــورد مطالعــه ،بخــش مهمــی از ایــن محرومیتهــا در

سیســتم آیینــی عاشــورایی جبــران و ترمیــم میشــود (عســکری ،غربــی و مصطفــوی1393،؛

غربــی .)1393،ابیــات و اشــعار مــورد نظــر در مقالــۀ حاضــر نیــز ضمــن نشــاندادن انشــقاقها
در جامعــه ،مهمتریــن مکانیســم بــرای غلبــه بــر ایــن انشــقاقها و تبعــات احتمالــی آن را

مکانیســمهای آیینــی میدانــد .در واقــع ،ایــن ابیــات ضمــن برجستهســازی انشــقاقهایِ

جامعــه ،بــر لــزوم همسطحســازی و تخفیــف اختالفهــای میــان طبقــات ،در دسترســی

مهــم همسطحســازی و تخفیــف
بــه مزایــای اجتماعــی تأکیــد دارنــد .یکــی از زمینههــای
ّ

نابرابــری در دسترســی بــه منابــع ،ارائــۀ منابــع بدیــل و جایگزیــن اســت .لــذا اگــر ســفر حــج

بهمثابــۀ نوعــی افتخــار و امتیــاز اجتماعــی محــدود در جامعــه مطــرح بــوده و بخــش عمــدۀ

جامعــه از دسترســی بــه آن محــروم هســتند ،جهــت جبــران ایــن خــأ و محرومیــت ،در ابیــات

آیینــی ســفر کمهزینــه و راحتتــر مشــهد مقــدس مطــرح و تجویــز میشــود .بدینطریــق،
طبقــاتِ فرودسـ ِ
ـت جامعــه نیــز فرصــت مشــارکت در حیــات اجتماعــی را مییابنــد .در زیــر بــه

برخــی ابیــات مــورد نظــر کــه طبقــات اجتماعــی و ســازوکارهای کاهــش اختــاف آن را نشــان
میدهنــد ،اشــاره میشــود.
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جد و پدر خویش جدایی
ای غریبی که ز ّ

خفته در خاک خراسان تو غریبالغربایی
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند

حج فقرایی
جان به قربان تو شاها که تو ّ
بلند بگوی و مترس کالم با برکات
که به غریب خراسان صد صلوات
(آقای ع خ 55ساله)
****

در خراسان جلوۀ ایزد نما دارد رضا
گنبد زرد و ایوان طال دارد رضا

هیچ زائر بر در وی برنگردد نامید

مستمندان را به دست خود شفا دارد رضا
هر شب جمعه شهید کربال مهمان اوست
راست گویند در خراسان کربال دارد رضا
بلند بگوی و مترس کالم با برکات
که به غریب خراسان صد صلوات
(آقای ع خ 55ساله)

بازنمایی مناسبات پدرتباری
مهــم شــخصیتی امامرضــا (علیهالســام) کــه ابیــات و اشــعار آیینهــای
یکــی از وجــوه
ّ

مــورد بررســی از خــال تکــرار پیوســتۀ محــل تأکیــد بــه نظــر میرســد ،وجــه غربــت

و غریببــودن و جدایــی آن حضــرت از ســرزمین پــدریاش اســت .واژگان و اصطالحاتــی
ماننــد رضــای غریــب ،غریبالغربــا ،شــاه غریبــان و غریــب خراســان و مــوارد مشــابه ،چنیــن

معنایــی را بازنمایــی میکنــد .بهنظــر میرســد ایــن مهمتریــن وجــه شــخصیت امــام رضــا
(علیهالســام) در فرهنــگ مــورد نظــر اســت .فــارغ از اینکــه آیــا ایــن ابیــات و اشــعار در جامعــۀ
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مــورد مطالعــه ســاخته و پرداختــه شــدهاند یــا بــر اســاس اشــاعۀ فرهنگــی بــه ایــن جامعــه
راه یافتهانــد ،اســتقبال و گیرایــی کــه ایــن وجــه از شــخصیت امــام رضــا (علیهالســام) نــزد

مــردم ششــتمد دارد ،خــود گــواه و بازنمایــی از ایــن سیســتم خویشــاوندی در جامعــۀ مــورد

مطالعــه اســت .خویشــاوندی عنصــر مهمــی در فهــم ســازمان اجتماعــی اســت تــا آنجــا کــه از
آن بــا عنــوان قلــب ســازمان اجتماعــی یــاد میکننــد .در جوامــع و اقتصادهــای مبتنــی بــر
دام بــا محوریتــی کــه مــرد در جریــان تولیــد و امــر معــاش دارنــد ،معمــوالً زن در جایــگاه و

پایــگاه حاشــیهای قــرار میگیــرد .در چنیــن جوامعــی عمومـاً شــاهد شــکلگیری مردســاالری
و مردتبــاری و مردمکانــی هســتیم .در واقــع ،اهمیــت بیشــتر مــردان در حــوزۀ اقتصــادی خــود

تســری میدهــد .در نهایــت ،مــرد بــر جریــان زندگــی و
را بــه ســایر حوزههــای زندگــی
ّ

جامعــه تســلط مییابــد .در ایــن نــوع جوامــع ،بهعلــت اهمیــت مــردان ،نســب و تبــار فرزنــدان
از ســوی پــدر و خانــوادۀ او تعییــن شــده ،مــکان زندگــی پــس از ازدواج بــه شــکل الگــوی

پدرمکانــی اســت؛ بدیــن معنــا کــه زن و مــرد پــس از ازدواج بایــد در مــکان و محــل وابســته به

خانــوادۀ مــرد ســکونت گزیننــد (عســکریخانقاه و شــریفکمالی« .)139 :1380 ،مقصــودی و

غربــی» ( )1392در بررســی فرهنــگ ســنتی منطقــه ،جلوهای از ســاختار مردســاالر و زنســتیز
ششــتمد را نشــان دادهانــد .بــا وجــود آنکــه در شــرایط جدید ســیطرۀ گفتمــان پدرســاالری در

جامعــۀ مــورد مطالعــه کمرنگتــر از پیــش شــده اســت ،هنــوز بــه نظــر میرســد ایــن نگــرش

در مــوارد بســیاری کنــش و اندیشــۀ ششــتمدیها را ســامان میدهــد .بنابرایــن ،گیرایــی و
اســتقبالی کــه از کلیــدواژۀ غریــب در اشــعار مــورد نظــر نــزد ششــتمدیها خــود را نمایــان

میســازد ،حاکــی از ســاختار مردســاالر و اهمیــت پدرمکانــی و زیســت در ســرزمین پــدری

اســت؛ لــذا آنجــا کــه امــام بهعنــوان عنصــر مقــدس از ایــن موضــع دور میشــود ،بــه بهتریــن

وجــه موجــب غلیــان احساســات ششــتمدیها شــده ،حــزن و انــدوه در آنــان سرشــار میشــود

زیــرا ایشــان امــام و پیشــوای خــود را از یکــی از مهمتریــن مواهــب اجتماعــی کــه همــان تداوم

حضــور در ســرزمین پــدری و خــودی اســت ،محــروم میبیننــد .در زیــر بــه نمونـهای از اشــعار

و ابیاتــی کــه ایــن مضمــون را نشــان میدهنــد ،اشــاره میشــود.
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جد و پدر خویش جدایی
ای غریبی که ز ّ

خفته در خاک خراسان تو غریبالغربایی
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند

حج فقرایی
جان بهقربان تو شاها که تو ّ

بارها گفت محمد که علی جان من است
هم به جان علی و جان محمد صلوات
(آقای ع خ 55ساله)

بازنمایی وفاق اجتماعی
ششــتمد ماننــد ســایر روســتاهای منطقــه بهویــژه در گذشــته بهعلــت طبیعــت زمخــت و

دسترســی دشــوار و محــدود بــه منابــع حیاتــی ،همــواره بــا ســایر روســتاهای منطقــه درگیــر

نوعــی رقابــت و تضــاد بــوده اســت .ایــن فضــای تضادآلــود شــکلدهی بــه یــک «مــا»ی جمعی
و نشــاندادن وفــاق و همبســتگی در جامعــه را بــا اهمیــت کــرده اســت .لــذا ششــتمدیها بــا
وجــود تضادهــای درونــی ،همــواره تــاش کردهانــد در مقابــل دیگــری تصویــری وفاقآمیــز از

آیینی
خــود بــه نمایــش بگذارنــد .یکــی از مهمترین مجراهــا در ایــن زمینــه ،ســازوکارهایهای
ِ
عاشــورا بهویــژه از خــال برگــزاری مراســم آیینــی َعلَــم اســت (غربــی .)1393،در آییــن َعلَــم
ششــتمد از خــال مراحــل چندگانــۀ اجرایــی آن ،تمامــی جامعــه با همــۀ تنــوع و ناهمگنیاش

درگیــر میشــود .در واقــع ،در ایــن آییــن بــه تعبیــر دورکیمــی ،بســتر و میــدان تعاملــی فراهــم

میشــود کــه از خــال آن عاطفــۀ جمعــی بهوجــود میآیــد .عاطفــۀ جمعــی عمیــق عمدت ـاً

طــی آیینهــای جمعــی ماننــد اعیــاد و مراســم ملــی و مذهبــی شــکل یافتــه ،ســبب افزایش و

تحکیــم انســجام اجتماعــی میشــود (چلپــی .)23-22 :1372 ،ایــن وفــاق و «مــا»ی جمعــی

در طــول ســال در فرصتهــای مختلــف از خــال ســایر سیســتمهای آیینــی مطــرح و تقویــت

میشــود .یکــی از مضامینــی کــه در آیینهــای چاووشــیخوانی و رباعیخوانــی تکــرار و
ـی جامعــه و تأکیــد بــه اهمیــت آن در جریــان
بــر آن تأکیــد میشــود ،همیــن «مــا»ی جمعـ ِ
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ـارکتی پژوهشــگر
زندگــی اجتماعــی اســت .از ورای گفتگوهــا و مصاحبههــا و مشــاهدات مشـ
ِ

جمعــی جامعــه ،انســجام و وفــاق آن بــه
میدانــی ایــن پژوهــش ،بهنظــر میرســد «مــا»ی
ِ
قــدری بــرای جامعــه و ادامــۀ حیــات آن بــا اهمیــت اســت کــه آن را در اســتعارهای در وجــود

امــام کــه آن را میتــوان مظهــر و منشــأ همــۀ ارزشهــای جمعــی ایــن جامعــه شــیعی در نظــر

گرفــت ،نســبت میدهنــد .از ایـنرو ،از تعابیــری ماننــد بهشــت و جنــت و خورشــید کــه تعابیر
و مفاهیــم واال و ارزشــمندی در زمینــۀ فرهنــگ مــورد نظــر هســتند ،بــرای اشــاره بــه حضــرت
امــام رضــا (علیهالســام) اســتفاده میشــود .در واقــع ،امــام رضــا (علیهالســام) بهمثابــۀ

عنصــری مقــدس ،بهتریــن گزین ـهای اســت کــه میتوانــد جامعــه و وفــاق آن را نمایندگــی

کنــد .ایــن تعبیرهــا فراتــر از معانــی مذهبــی ،در داللتــی اجتماعــی نشــاندهندۀ روح جمعــی
و اجتماعــی جامعــۀ قابــل طــرح اســت .همیــن تبلــور اســت کــه موجــب دل شــادی خــودی

و خنجربهدلخــوردن و ناامیــدی خارجــی و دیگــری میگــردد .چنیــن معانیــی اســت کــه

ـس شــور و شــعف و شــادی و ســرور در میــان
هــر چــه بیشــتر موجــب برانگیختهشــدن حـ ّ
مخاطبــان آییــن کــه خــود جزئــی از جامعــه بــوده و خــود را در «مــا»ی جمعــی و وفــاق آن

شــریک میپندارنــد ،میشــود .در زیــر ،بــه ابیاتــی کــه ایــن داللتهــا را نشــان میدهنــد،

اشــاره میکنیــم.

خورشید جهان رو به خراسان سر زد
اندر دل خارجی دو صد خنجر زد
از معج ِز توست یا امام هشتم

از خشت طال گل سپیدی سر زد

بارها گفت محمد که علی جان من است
هم به جان علی و جان محمد صلوات
(خانم م ر49ساله)
****

بهشت روی زمین مسجد گوهرشاد است

به هر طرف که نظاره میکنم دلم شاد است
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برو به مشهد شاه رضا زیارت کن

ببین چه جنت است در خراسان است
بلند بگوی و مترس کالم با برکات
که به غریب خراسان صد صلوات
(خانم ز غ47ساله)
****

یوسفی از مصر خوبان در خراسان آمده
سنگ پی تعظیم او از کوه غلتان آمده
قبلۀ هشتم امام دین علی موسیالرضا

یک غریبی از عرب سوی خراسان آمده

بارها گفت محمد که علی جان من است
هم به جان علی و جان محمد صلوات
(آقای ع خ 55ساله)

بازنمایی اهمیت امر اجتماعی
تعبیرهایــی ماننــد خورشــید ،یوســفی از مصــر خوبــان ،خورشــید جهــان و ...در معنــای

ضمنــی اشــاره بــه تبلــور و تجســم ارزشهــای جمعــی جامعــه دارنــد ،هرچنــد بــه نظــر
میرســد در نــگاه اول ایــن واژههــا و اصطالحــات بیشــتر بهمثابــۀ اســتعارههایی

بــرای نشــاندادن امــام و عظمــت او مطــرح باشــند .امامــان شــیعه (علیهمالســام) در
کیهانشناســی جوامــع شــیعی از جملــه در جامعــۀ ششــتمد ،از اهمیــت فوقالعــادهای

برخــوردار هســتند .در جهانبینــی ایــن نــوع از جوامــع ،امــام در رأس هــرم هســتی در
جایــگاه و مرحلــۀ ماقبــل خدایــی جــای دارد .در نتیجــه ،همــۀ اشــكال هســتي در ذيــل آن

تعریــفشــده و در خدمــت آن و كنتــرل او هســتند (ملکوتیفــر ،غربــی و موســوی:1397،

 .)19از ای ـنرو ،حضــور آنــان و عناصــر وابســته بــه ایشــان میتوانــد مهمتریــن مضامیــن

و بارهــای اجتماعــی را حمــل کنــد .بایــد گفــت ،بُعــد جمعــی و اجتماعــی جامعــه بهویــژه
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در جوامــع ســنتیتر ،بهعلــت اهمیــت فــوق العــادهای کــه در ایــن جوامــع دارد ،در کنــار

و حتــی درون امــور و مفاهیــم مقــدس ظهــور و تبلــور مییابــد .عناصــری کــه قدرتــی
فراتــر از مــردم معمولــی و زندگــی روزمــره و بهطورکلــی قدرتــی فــرا انســانی دارنــد .آنچــه

از ورای ایــن همنشــینی و همراهــی مفاهیــم متعالــی اجتماعــی بــا عناصــر مقــدس جامعــه
قابــل فهــم اســت ،غلبــه و برتــری امــر اجتماعــی بــر امــر فــردی و منهــای فــردی اســت.

ایــن غلبــه و برتــری بهحــدی حایــز اهمیــت اســت کــه قــدرت معجزآمیــزی را بــه امــر

اجتماعــی کــه در عناصــر مقــدس ماننــد امــام (علیهالســام) در جامعــۀ مــورد مطالعــه تبلور
یافتــه اســت ،میبخشــد .در کرنــش چنیــن قدرتــی ،حتــی ســنگ از جهــان جامــدات نیــز

بــه تحــرک درآمــده و از کــوه غلتــان میشــود .در ســایه ایــن قــدرت فوقالعــاده اســت

کــه میتــوان رویــش گلــی ســپیدی از خشــتی طالیــی را انتظــار داشــت .آنچــه از ورای
ایــن تصویرســازیها و تداعــی معانــی اتفــاق میافتــد ،بازنمایــی و بازتولیــد قــدرت و

اقتــدار «مــا»ی اجتماعــی یــک جامعــۀ ســنتی اســت .در آیینهــای مــورد بررســی در ایــن
مقالــه بــه ماننــد بســیاری دیگــر از آیینهــای منطقــه کــه هــر یــک معانــی و داللتهــای

اجتماعــی و فرهنگــی ویــژهای را در خــود حمــل میکننــد ،از عناصــر زیباشــناختی و
بهطــور کلــی هنــر بهــره گرفتــه میشــود .چنانکــه «رودنبولــر» ( )1387بیــان م ـیدارد،
افــراط زیباشــناختی و هنــری یکــی از ویژگیهــای آییــن و آیینپــردازی اســت .ایــن

ویژگــی بــر اهمیــت ،ارزش و اثربخشــی آییــن میافزایــد .در واقــع ،در ایــن مــوارد هنــر
در خدمــت افزایــش اهمیــت و اعتبــار و ارزش آییــن ،نقشآفرینــی میکنــد .در آییــن
چاووشـیخوانی و رباعیخوانــی ،از خــال بـهکار رفتــن اشــعار و ابیاتــی که متضمــن واژگان

و مفاهیمــی کــه بهنوعــی بــه ارزشهــا و اصــول زیباشــناختی جامعــه ارجــاع دارد ،ایــن
مهــم محقــق میشــود .چنانکــه در صفحــات پیــش از ایــن نیــز گذشــت ،براقبودگــی

و درخشــش ،رنگینشــدگی و گل ،بهعنــوان برخــی اصــول و عناصــر زیباشناســانۀ بومــی
ـم آیینــی خــود،
منطقــه مطــرح اســت .ایــن اصــول و عناصــر نیــز در راســتای رســالت مهـ ّ

یعنــی برجستهســازی امــر اجتماعــی ،از خــال واژگان و مفاهیــم همچــون نــور زیــاد،

رنگیــن ،شــکوفه و گل ،گنبــد زرد و ایــوان طــا بازنمایــی میشــوند.

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال هفتم ،شماره  ،25بهـار 1398

آیینهای روایی؛ گســترهای از عواطف تا هنجارهای اجتماعی

85

یوسفی از مصر خوبان در خراسان آمده
سنگ پی تعظیم او از کوه غلتان آمده
قبلۀ هشتم امام دین علی موسیالرضا

یک غریبی از نجف سوی خراسان آمده
بلند بگوی و مترس کالم با برکات
که به غریب خراسان صد صلوات
(آقای ع خ 55ساله)
****

بیا که جنت و فردوس در خراسان است
که آن مقام ،مقام ش ِه غریبان است

به حیرتم که چرا حاجیان به مکه روند
شوند زائر سنگی که رکن ایمان است
بلند بگوی و مترس کالم با برکات
که به غریب خراسان صد صلوات
(آقای ع خ 55ساله)

نتیجهگیری
مؤلفههــای متعــددی در تعریــف آییــن از ســوی آیینشناســان مطــرح شــده اســت .در

ایــن تعریفهــا هــر کــدام از آیینشناســان بــا تأکیــد بــر مؤلف ـهای خــاص ،تعریــف خــود را از

ایــن مفهــوم ســامان بخشــیدهاند .بــا وجــود ایــن مؤلفههــای متعــدد و متنــوع ،برخــی ابعــاد

و ویژگیهــای آییــن بــا اقبــال عمومــی از ســوی متخصصــان آییــن روب ـهرو شــده اســت .از
جملــۀ مهمتریــن ایــن ویژگیهــا و ابعــاد ،بُعــد اجتماعــی آییــن اســت .بــه تعبیــر «ادمونــد

لیــچ» ،انسانشــناس معاصــر ،همــواره در آییــن عنصــری وجــود دارد کــه بهصــورت اجتماعــی

ســاخت یافتــه اســت .از ایـنرو ،مطالعــۀ آیینهــا فرصــت مناســبی بــرای مطالعــه و فهــم ابعــاد
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اجتماعــی جامعــه فراهــم مـیآورد .تجربــۀ مردمنگارانــه و انسانشــناختی مــا در ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه نگریســتن بــه آیینهــا صرفـاً بهمثابــۀ اســناد و متــون اجتماعــی ،موجــب
گرایــش بــه نوعــی تقلیلگرایــی در پژوهــش علمــیمیشــود .در واقــع ،بررســی سیســتمهای
آیینــی صرفـاً بــرای اســتخراج ســاختار اجتماعی ،منتهــی بــه نوعــی انســانزدایی و تجربهزدایی
میشــود .ایــن موضــوع در نهایــت موجــب از دس ـترفتن بخــش مهمــی از شــناخت علمــی
میگــردد .لــذا بــه نظــر میرســد الزم اســت بــرای فهــم جامعــه از خــال آییــن ،بــه نقــش

ســوژهمحورانۀ آییــنورزان و مخاطبــان آییــن و یــا بهطــور کلــی کنشــگران آیینــی ،توجــه

کــرد .بایــد توجــه داشــت ،آییــن پیــش از اینکــه کدهــای اجتماعــی را بازنمایــی کنــد ،با انســان
ســروکار داشــته ،بــر او تأثیــر میگــذارد و از او تأثیــر میپذیــرد .غلیــان و جوشـشهای عاطفــی

گســتردهای کــه در جریــان اجــرای آیینهــا بهویــژه در آیینهــای مــورد نظــر مــا در ایــن مقالــه
اتفــاق میافتــد ،بخــش قابــل توجهــی از ایــن تأثیرگــذاری را نشــان میدهــد .در توضیح بیشــتر
بایــد گفــت ،کنشــگران آیینــی بــا توجــه بــه پیشــینه و تجربــۀ اجتماعــی و فرهنگی کــه حاصل
زیســت در جامعــه اســت ،در زمینههــای آیینــی بــا آیینهــا و ابیــات و مفاهیــم آن احســاس

یگانگــی و همنوایــی کــرده ،بــا جوشــش و غلیــان عواط ـف ،نوعــی رضایــت و انبســاط خاطــر

احســاس میکننــد .در مقابــل بســیاری از اشــعار و ابیــات مشــابه کــه بــه انحــای گوناگــون وارد

جامعــه و سیســتمها و زمینههــای آیینــی میشــوند ،چــون بــا پیشــینۀ اجتماعــی و فرهنگــی
کنشــگران ســازگار نیســتند ،یــا از ایــن پیشــینه تأثیــر گرفته و بــا آن منطبــق میگردنــد یا ک ً
ال
از صحنــۀ اجتماعــی کنــار میرونــد .بــه نظــر میرســد «ترنــر» از خــال تأکیــد بر تک ّثــر معنایی

ـی نمادهــای آیینــی ،بهنوعــی معتــرف بــه دربرگیرندگــی
بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای اصلـ ِ

ابعــاد انســانی و فرهنگــی در آیینهــا و نمادهــای آیینــی اســت .بـ ه نظــر میرســد ،در اندیشــۀ

«ترنــر» در نظــر گرفتــن قطــب عاطفــی در معنــای نمــاد آیینــی در مقابل بُعــد هنجــاری ارجاع

بــه لحاظکــردن تجربــۀ کنشــگر آیینــی در جریــان بررســی علمــی آییــن اســت .بــا ایــن حــال،
بحــث از تفکیــک و اســتقالل ایــن دو بُعــد و قطــب معنایــی آییــن با طــرح وحدت معنایــی نماد
ـم آن ،منتفــی میگــردد .مطالعــۀ مــا بــر آیینهــای روایــی
آیینــی بهعنــوان ویژگــی دیگــر مهـ ّ

مــورد نظــر نیــز نشــاندهندۀ ایــن دو بُعــد معنایــی اســت .از ســویی بُعــد هنجــاری و اجتماعــی
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جامعــه بازنمایــی ،تأییــد و تصدیــق و بازتولیــد میشــود و از ســوی دیگــر عواطــف کنشــگران

مطــرح اســت .چنانکــه «ترنــر» نیــز خاطرنشــان میســازد ،ایــن دو بُعــد از یکدیگــر قابــل
تفکیــک نیســت بلکــه اساسـاً در یــک ارتبــاط منطقــی با یکدیگــر موجــب اثربخشــی مؤثر عمل

آیینــی در جهــت شعوربخشــی و شــورآفرینی بــه جامعــه میشــوند.

بــا ایــن حــال ،بایــد توجــه داشــت در ایــن آیینهــا ،بیــش از اینکــه کدهــای اجتماعــی

مطــرح باشــند ،تحریــک و برانگیختگــی احساســی و عاطفــی مشــارکتکنندگان در آییــن قابــل
مشــاهده اســت .امــا بهراســتی چــه ویژگــی در ایــن آیینهــا و ابیــات مرتبــط بــه آن اســت
کــه چنیــن افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؟ بــه نظــر میرســد دو کلیــدواژۀ زمینــۀ

اجتماعــی و داللــت اجتماعــی ،مهمتریــن واژههــا و مفاهیمــی اســت کــه میتــوان بــا آن بــه

پرســش پیـشرو پاســخ درخــوری داد .در ایــن بــاره بایــد گفــت ،ابیــات و واژههــای همــراه آن

در حالــت عــادی و خــارج از زمینــۀ آیینــی الفــاظ و ابیاتــی عــادی قلمــداد میشــوند ،بــدون

آنکــه قــدرت تأثیرگــذاری داشــته باشــند .امــا همیــن واژههــا و ابیــات مادامــی کــه در قالبهــا

و زمینههــای آیینــی قــرار میگیرنــد ،بــه علــت داللتهــا ،معانــی و مفاهیــم و کارکردهــای

اجتماعــی و فرهنگــی کــه در خــود حمــل میکننــد ،قــدرت خارقالعــاده یافتــه ،دیگــر الفــاظ و
ابیــات عــادی نیســتند ،بلکــه عناصــری هســتند کــه میتواننــد کنشــگران را بــه لحظــات غلیان
و جوشــش احساســاتی ماننــد حــزن ،احســاس آرامــش ،احســاس غــرور و شــکوه و ...نزدیــک

کننــد .چنیــن قدرتــی موجــب میشــود کنشــگران نیــز دســت بــه تأثیرگــذاری بــه آییــن زده،
از مهمتریــن امکانــات خــود بــرای اثربخشــی بیشــتر و مؤثرتــر آییــن کمــک بگیرنــد .در اینجــا،

عناصــر مقدســی ماننــد امامــان شــیعه (علیهمالســام) از جملــه امــام رضــا (علیهالســام)

بهعنــوان عناصــری کــه باالتریــن شایســتگی را بــرای نمایندگــی و نشــاندادن بازنمــود جمعــی
جامعــه دارنــد ،وارد ابیــات مربــوط بــه آیینهــای مــورد نظــر میشــوند .حضــور چنیــن معانــی
مهــم و نمادیــن موجــب میشــود جامعــه از مهمتریــن الزامهــای زیباشــناختی و هنــری خــود

بــرای برجستهســازی ایــن ابیــات و آیینهــا بهــره ببــرد .بنابرایــن ،بایــد گفــت ابیــات و الفــاظ
بــه خــودی خــود آیینــی نیســتند بلکــه از طریــق درآمیختــن بــا نظــام ارزشــی ،اجتماعــی و

معنایــی جامعــه اســت کــه در فراینــدی فرهنگــی بــه آنهــا صورتــی آیینــی اعطــا میشــود.
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