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نقش قالی در آیین های سوگواری خراسان
اکرم نوري ،0فاطمه کاتب
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چکيده
آيين ها و رسوم همواره از عقايد ،فرهنگ و تاريخ ريشه مي گيرند ،مانند آيين هاي سوگواري که از عقايد کهن بر مي
خيزند .يکي از سنت هاي سوگواري در خراسان ،پهن کردن قالي بر روي قبر است که هنگام جمع آمدن افراد بر گرد
قبر متوفي و در روزهاي مناسبتي انجام مي شود .قالي نيز به عنوان يکي از اصلي ترين و مهم ترين هنرهاي سنتي
ايران ،وجه ديگر اين آيين است که بر اهميت آن مي افزايد .محور و هدف اين پژوهش ،مفهوم قالي بر روي قبر در
سوگواري هاي خراسان است و اين سؤاالت مطرح مي شوند که معنا و مفهوم اين سنت چيست؟ و قالي بر روي قبر چه
مفهومي را به ذهن مي رساند؟ اين پژوهش به روش توصيفي و تاريخي انجام شده که اطالعات آن از منابع کتابخانه
اي ،اينترنتي و مصاحبه با افراد سالخورده و آگاه به اين سنت ،گردآوري شده است .قالي که نمادهاي تصويري بسياري
را در خود جاي داده است در اين آيين ،خود به نماد تبديل مي شود .در اين پژوهش اين يافته و نتيجه حاصل مي شود
که قالي بر روي قبر در آيين هاي سوگواري خراسان ،نماد خانة جديد و ابدي انسان است .خانه اي که انسان در آن
براي آخرين بار با دوستان و آشنايان خود وداع مي کند.
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مقدمه
در هر كشوری بسته به ت اريخ ،فرهنگ و مذهب ،عقايد و سنني وجود دارند كه آيین ها و
رسوم را شكل مي دهند .آيین های سوگواری پس از مرگ از معروفترين اين رسوم است.
در ايران نیز اين آيین ها در طوايف و اقوام به صورت متنوع و گوناگون مشاهده مي شوند
كه بیشتر آن ها مربوط به دوران كهن ايران و قبل از ورود اسالم است و همواره مورد
احترام مردم اين سرزمین بوده است.
خراسان به عنوان يكي از قديمي ترين و بزرگترين مناطق كشور ،طیف گسترده ای از
اين رسوم را دارد ،مانند آيین چراغ برات 0كه يادگاری از دوران باستاني ايران است و
همچنان در خراسان پابرجاست .از ديگر رسوم قديم ايرانیان و خراساني ها سنت پذيرايي
بر سر قبر است .اما نكتۀ حائز اهمیت كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گیرد ،پهن
كردن قالي دستباف بر روی قبر است .قالي بر سر گور از سنن قديمي مردم خراسان است.
البته ناگفته نماند كه پهن كردن پارچه يا روی انداز بر قبر در ديگر مناطق ايران نیز وجود
دارد اما آن چه در اين خطه از كشور مهم مي نمايد قالي و اهمیت قالي بودن اين روی
انداز نزد مردمان آن است .آن چه در اين پژوهش بررسي مي شود نقش مفهومي قالي بر
سر قبر به عنوان يک سنت قديمي خراسان است و همچنین اين نكات نیز مطالعه مي شوند
كه آيا پهن كردن قالي بر قبر ،نقشي كاربردی داشته يا مفهومي يا نمادين؟ و مفاهیم و معاني
اين عمل نمادين چیست؟

.9مردم خراسان در نیمه ماه شعبان هر سال با برگزاری مراسم مذهبی ویژهای با عنوان «چراغ برات» یاد و خاطره عزیزان از دست رفته را گرامی میدارند و
به یاد مردگان خیرات میکنند .از بعدازظهر روز  01شعبان به مدت  9روز مردم با حضور بر مزار درگذشتگان تا غروب آفتاب در آن مکان میمانند و
انواع خوراکیها از قبیل خرما ،شیرینی ،شربت یا میوه در تابستان و در فصل زمستان با چای ،نانهای محلی ،آش رشته ،گردو ،برگه زردآلو ،توت خشک
و ...را بر سر مزار درگذشتگان میچینند و از افرادی که برای قرائت فاتحه بر سر مزار حضور پیدا میکنند ،پذیرایی میشود( .سیدی ،0913 ،ص.)3 .
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اين تحقیق به شیوۀ توصیفي و تاريخي و با روش جمع آوری اطالعات كتابخانه ای و
اينترنتي و بیشتر در قالب مصاحبه با افراد سالخورده و آگاه به سنت پهن كردن قالي بر سر
قبر در آيین های سوگواری خراسان ،انجام مي گیرد .نگارندگان ابتدا به آيین های
سوگواری و اهمیت و چگونگي آن در خراسان مي پردازند و سپس نقش قالي در فرهنگ
و بعد از آن مفهوم قالي بر سر قبر را واكاوی و تفسیر مي كنند.

پيشينه تحقيق
در خصوص آيین های س وگواری و رسوم مربوط به آن ها در رشته های متفاوت چون
ادبیات ،باستان شناسي و الهیات پژوهش ها و تألیفات زيادی انجام گرفته است كه مي توان
برای مثال به موارد زير اشاره كرد:
 " ريشه شناسي سه روز مراسم سوگواری در ايران قرون نخست هجری" نوشتۀتهمینه ريیس السادات :اين مقاله به آيین ها و رسوم مراسم سوگواری چون
تدفین ،عزاداری و پذيرايي در سه روز نخست پس از فوت در قرون اولیۀ هجری
در ايران مي پردازد.
 "مرگ و مراسم تدفین در دين مزدايي" تألیف علي مهدی زاده :آن چه در اينمقاله بحث مي شود آيین و رسوم تدفین جسد و مراسم سوگواری در ايران دوران
كهن و باستان است.
 "تداوم برخي آيین های كهن سوگواری در ايران امروز" نگارش ملیحه كرباسیان:نويسنده در اين تحقیق به ادامه و زنده ماندن برخي از آيین های سوگواری در
ايران از دوران كهن و باستان مي پردازد.
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اما در ارتباط با آيین های سوگواری و رشته های هنری ،بطور متمركز و مخصوص
تحقیقي صورت نگرفته و اين موضوع مهجور مانده است .لذا با توجه به اهمیت اين نكته
كه قالي به عنوان هنری قديمي و ايراني در آيین های سوگواری در خراسان دارای مفهوم و
معنا است ،نويسنده به بررسي آن پرداخته است.

آیين های سوگواری
از آغاز تاريخ بشر ،انسان همواره سعي در پیدا كردن جواب سؤاالت خود داشته است .از
بزرگترين پرسش های بشر كه همواره در پي جواب آن بوده حقیقت مرگ است كه به
راستي مرگ چیست و سرنوشت انسان پس از مرگ چگونه است؟ بشر در پاسخ به اين
سؤاالت ،اساس بسیاری از عقايد خود را بنیان نهاد .میل فطری انسان به جاودانه ماندن و
ظهور اديان و مكاتب بسیار ،انديشه ای پیش روی او قرار داد كه مرگ پايان زندگي نیست.
معابد و مقابر بزرگ كه در طول تاريخ ساخته شدند گواهي بر اين امید انسان است كه
دنیای جاودان پس از مرگ در انتظار اوست و خوشي و ناخوشي در آن در گرو زندگي اين
دنیاست پس او بايد خود را برای آن آماده كند و بازماندگان نیز برای ادامۀ زندگي او در
جهاني ديگر با نذورات و خیرات و همراه كردن وسايل اولیۀ زندگي در قبر وی به او
كمک مي كنند .با گذشت زمان ،انديشۀ بشر رشد و اعتال يافت و در صورت های گوناگون
رخ نمود ،اديان و مذاهب بسیاری به وجود آمدند كه به تبع ،آيین ها و رسوم نیز بیشتر و
متفاوت تر شدند .از مهم ترين اين آداب ،آيین های سوگواری پس از مرگ است.
آيین های سوگواری با مراسم تشییع و تدفین آغاز مي شود كه در بیشتر اقوام دنیا به دو
حالت سوزاندن جسد و تدفین در خاک صورت مي گرفته است .در فالت ايران در هنگام
ورود اقوام آريايي كه تاريخ آغاز تمدن در ايران تقريبا با ورود آن ها همراه است ،رسم به
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خاک سپردن مردگان معمول بوده است (مهدی زاده .)321 :1311 ،همچنین كشف تابوت
هايي تاريخي مربوط به  2211ق .م در منطقه ی باستاني شوش بر رسم تدفین اجساد در
ايران باستان قبل از ظهور زرتشت ،تأكید دارد (چايچي و سعیدی .)41 :1331 ،پس از
رواج دين زرتشت ،تدفین اجساد مردگان در زير زمین منع شد چرا كه جسد بدون روح،
ناپاک قلمداد مي شد و نبايد زمین پاک و بي آاليشت ،آلوده مي شد.

تصویر .0پذیرایي بر سر قبر با خوراکي های مرسوم ،منبع:

http://www.nasimeqaen.ir
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طبق دستورهای ديني جسدها را در برابر حیوانات مردارخوار چون الشخورها بر فراز
كوه ها قرار مي دادند تا عالوه بر استفادۀ حیوانات از گوشت اجساد ،زمین پاک نیز از آلوده
شدن حفظ شود ،سپس استخوان های به جای مانده توسط افرادی مشخص كه شغل آن ها
همین كار تعريف مي شد در كوزه يا صندوقي قرار مي گرفت و در شكاف ها و درزهای
كوه مدفون مي كردند (نیبرگ .)311 :1333 ،ولي سوزاندن اجساد در ايران ،جز در
مواردی محدود و اندک وجود نداشته است .پس از تدفین ،مراسم خاصي برگزار مي شد
كه پذيرايي از مهمان ها برای يادبود و آمرزش روح مرده ،رسم مشترک همۀ اقوام در
سرزمین های متفاوت است .آن چه امروزه در ايران وجود دارد در حقیقت از دوران كهن و
آيین های باستاني و عقايد زرتشتي ريشه مي گیرد كه با نگرش های اسالمي در هم آمیخته
است.
در میان ايرانیان از گذشته تا امروز رسم بر اين است كه پس از روز تدفین تا سه روز
برای آرامش و شادماني روح متوفي ،نذورات و خیرات میان مستمندان تقسیم مي كنند و
اقوام و دوستان به خانۀ متوفي مي روند و با بازماندگان ابراز همدردی مي كنند .در روز
سوم بر سر قبر جمع مي شوند و با قرار دادن حلوا ،خرما ،شمع و ديگر خوراكي های
مرسوم بر روی سنگ قبر و عزاداری و گريه سر دادن ،آيین سوگواری را برگزار مي كنند
(تصوير  .)1خرما و حلوا بر سر قبر جزء الينفک پذيرايي از عزاداران در آيین های
سوگواری است كه حتي آن ها نیز ريشه در تاريخ باستاني دارند و نمادی از غذای ارواح
اند كه ريشۀ آن به آيین های سوگواری در بین النهرين مي رسد ،بنابر باورها خرما به روان
درگذشته نیرو مي بخشد تا مسیر طوالني وادی مردگان را بپیمايد .حلوا نیز خوراكي ست
از گندم كه میان ايرانیان دارای احترام است و نماد بركت و روزی انسان هاست كه
همچنین با غلبۀ روح بر پلشتي مرگ در ارتباط است و در دين زرتشت نیز جزء اقالمي
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است كه بر مردگان تقديم مي شد .اين رسم با تمام جزئیات خود در روزهای هفتم ،چهلم
و اولین سالگرد نیز به همین شكل برگزار مي شود .البته در برخي از مناطق ايران روزهای
ديگری هم مراسم برپا مي شود در تمام اين روزها (روز سوم ،هفتم ،چهلم و اولین
سالگرد) گ رد هم آمدن بر سر قبر قبل از غروب خورشید و در هنگام ظهر نیز به عنوان
سنتي پايدار ،ريشه در عقايد زرتشتیان دارد« :از موارد مهم در آداب تشیع و تدفین ،قرار
دادن جسد در زير نور آفتاب است كه در همان نور آفتاب نیز استودان 0تدفین مي كردند»
(كرباسیان .)131 :1334 ،اع داد سه ،هفت و چهل ريشه در عقايد و رسوم ايرانیان در قبل از
ورود اسالم دارد:
بر اساس عقايد و متون مذهبي زرتشتیان روح متوفي پس از مرگ تا سه روز بر بالین
جسد خويش نزديک سر مي نشیند و در انتظار است تا به آسمان سفر كند و از پل چینود

2

بگذرد و بر اساس زندگاني خود مورد داوری قرار گیرد ،بدين ترتیب بازماندگان نیز سه
روز عزاداری مي كنند«  ....زرتشتیان در روز سوم درگذشت فرد ،مجلس ترحیمي برپا مي
كردند كه به آن پرسه مي گويند» (مهدی زاده .)321 :1311 ،مندايیان 9نیز بر اين باورند كه
روح پس از مرگ سه روز میان عالم مادی و جهان ارواح سرگردان است و سه روز در
آسمان ها سفر مي كند تا در هفتمین روز به آخرين آسمان مي رسد ،در طي اين روزها،

. 3اَستودان یا ستودان که از دو بخش اَستو( -هسته :استخوان) و -دان (جایگاه) تشکیل شدهاست به معنی "جایگاه نگهداری استخوان" است .این
جایگاهها که در دین مزدیسنا بخشی از آیین مردگان شمرده میشدهاستخوان مردگان را پس از پوسیدن یا خورده شدن اجزاء غیر استخوانی الشه توسط
الشخورها در" دخمه" بدانجا انتقال داده و در آنها نگه میداشتهاند (.)https://fa.wikipedia.org
. 3پل صراط به اعتقاد زرتشتیان .به موجب روایات زرتشتی ،یک سوی این پل بر روی قله ی دائیتی است که نزدیک رودی است به همین نام و در ایران
ویج واقع است ،و سوی دیگرش بر کوه البرز قرار دارد ،در زیر پل ،در حد میانه های آن دروازه ی دوزخ است به اعتقاد عامه ی زرتشتی ها این پل در
هنگام عبور نیکان و خاصان به قدر کافی گشاده و عریض میشود ،و در موقع عبور بدکاران تا به اندازه ی لبه ی تیغی باریک میگردد ،و از این رو روح
بدکار از آنجا بدرون دوزخ می افتد (.)http://www.vajehyab.com
. 1منداییان پیروان یحیای تعمید دهنده و یکی از اقلیتهای مذهبی ایران ،عراق و سوریه هستند .منداییان با نام صابئین نیز شناخته میشوند ،کیش مندایی
در شمار مکتبهای گنوسی میباشد .اصلیترین رکن دینی آنها غسل تعمید در روزهای یکشنبه در آب روان است .منداییان در کنارههای
رودخانههای دجله ،فرات و کارون زندگی میکنند (.)https://fa.wikipedia.org
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بازماندگان بزرگداشتي برای او برپا مي كنند و در آن برای مساكین طعام فراهم مي كنند،
نظیر چنین باوری در آيین مهر نیز ديده مي شود (برنجي214 :1361،و .)234بدين ترتیب
ايرانیان امروزه نیز از تدفین تا روز سوم به عزاداری و مهماني دادن مي پردازند و در روز
هفتم اين عزاداری و مهماني را تكرار مي كنند.
قوم ديگری كه در فالت ايران مي زيستند سكاها 0بودندكه بر نوع نگرش و آداب و
رسوم مردم اين سرزمین تأثیرات زياد ی گذاشتند .آن ها جسد متوفي را مومیايي مي كردند
و طي چهل روز سوار بر روی ارابه ای به نزد يكايک دوستان و آشنايان مي بردند كه همه
با او وداع كنند .در روز چهلم مرده را به محل تدفین مي بردند و در مراسمي ويژه به خاک
مي سپردند (كرباسیان .)132 ،1334 ،مفهوم اين چهل روز طي قرن ها تغییر كرد و امروزه
تحت مباني اسالمي دارای معاني ديگری است .اربعین (چهلمین روز) ريشه در قرآن كريم
دارد و آن اشاره به داستان میعاد خداوند و حضرت موسي (ع) پس از چهل روز است
همچنین پیامبر اسالم (ص) به ابوذر چنین فرمودند :هنگامي كه مؤمني از دنیا مي رود زمین
تا چهل روز بر فقدان او گريان است (آيتي .)1312 ،يا مراسم اربعین امام حسین (ع) كه
نزد مسلمانان خاصه شیعیان بسیار دارای اهمیت است .بر اين اساس مفهوم عزاداری در
چهلمین روز عالوه بر ريشۀ باستاني ،مفاهیم اسالمي را نیز به خود گرفت و تا به امروز به
قوت خود پابرجاست .اين رسم ها و آيین ها در میان مردم ايران پابرجا باقي ماند و حتي با
ورود دين اسالم نیز از اهمیت و رونق آن كم نشد و حتي به واسطۀ اهمیت احترام به
اموات به خصوص پدر و مادر ،در دين اسالم نیز جلوۀ تازه تری به خود گرفت .تأكید
پیامبر اسالم بر تسلیت گفتن و دلداری دادن به مصیبت زدگان و توصیۀ ايشان بر سه روز
. 1دستهای از مردمان کوچنشین ایرانیتبار بودند که قدمتشان به پیش از هخامنشیان برمیگردد .آنها در درازای تاریخی از درون آسیای میانه یعنی از
ترکستان چین تا دریای آرال و خود ایران و از این نواحی با فاصلههایی تا رود دُن و از این رود تا رود عظیم دانوب پراکنده بودند .در بخشهای مختلف
این صفحات وسیع و دشتهای پهناور نام آنها تغییر میکرد (آالنها ،سکیتها ،ماساژتها)(.)https://fa.wikipedia.org
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عزاداری بر مرگ عزيزان و همچنین مژدۀ اجر و صواب بهشتي به افرادی كه در تدفین و
عزاداری شركت مي كنند ،جملگي بر رونق بیش از پیش آيین های سوگواری افزودند
(ريیس السادات.)33 :1311 ،

قالي و فرهنگ
قالي از مهم ترين هنرهای سنتي ،تاريخي و فرهنگي ايران است كه نه تنها هنری بسیار
كاربردی است بلكه به واسطۀ انتقال نقش ها و نمادها از بستر تاريخ در مقام هنری اصیل،
نمايانگر آيین ها و اعتقادات كهن ملي است« .هنرمندان ايران از ديرباز سعي در به تصوير
كردن دنیای پیرامو ن و دنیای اعتقادات خود داشته اند و اين نكته به راحتي از تطبیق و
مقايسۀ برخي نقش های قالي با سفالینه های چند هزار سالۀ ايران به دست مي آيد .برخي
از اين چنین نقش ها را مي توان در نمادهای رمزی و اسطوره ای آب و باران بر سفالینه
های تمدن شوش مشاهده كرد» (پرهام )44 :1313 ،در اين میان قالي های عشايری و
روستايي ،تصويری قديمي تر از دستبافت های ايران به نمايش مي گذارند و با داشتن
طرح ها و نقوش هندسي جلوه ای بسیار نزديک تر به نقوش باستاني دارند(تصوير .)2

معموال موضوع طرح های فرش نیز با اسطوره ها آمیخته است چه اسطوره های ساده و
تجريدی از دوران كهن كه در نقوشي هندسي آشكار مي شدند و چه اساطیری كه در نقش
هايي ملموس تر چون انسان يا حیوانات و موجودات افسانه ای ديده مي شوند« .نقش مايه
های فرش ايران دارای ريشه ها و مفاهیم اسطوره ای هستند كه از ادب پارسي برگرفته
شده و از حیث ش كل به انواع گیاهي ،جانوری و  ...تقسیم مي شوند» (معین الديني و
مهرابي زاده.)242 :1333 ،
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تصویر .2یك قالي با نقوش طبيعي ،طرح
خشتي (نصيری)51 :0953 ،

اين چنین جريان داشتن نمادها ،اساطیر و رمزهای فرهنگي در متن قالي تا دوره های
اخیر نیز در فرش ديده مي شود .برای مثال ،تجلي مفهوم بهشت اگرچه قرن ها قبل از
اسالم در انديشه و اعتقادات ايرانیان حضور داشته است اما با ظهور اسالم به شكل بارزتری
مطرح و بر آن تأكید شد .زيباترين جلوه های باغ بهشت در قالي های قاجار ديده مي شوند
«بهشت در انديشۀ هنرمند قاجار است كه با عناصر نمادين درخت طوبي ،حوض كوثر و
طاووس ،تصوير و جلوه ياف ته است و بهشت بسیار قدسي و منزه در قالي های اين دوره
به تصوير كشیده شده است» (شايسته فر و صباغپور .)46 :1333 ،در حقیقت قالي ايران
نقوشي را به نمايش مي گذارد كه انعكاسي از طبیعت و دنیای اطراف است ،برای مثال به
جای تصوير كردن رئالیستي گل ها و گیاهان ،آن ها را در اشكال اساطیری چون گل نیلوفر
كه به گل های شاه عباسي تبديل شده اند ،نشان مي دهد يا چرخش ساقه های گیاهان كه
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بر اساس حركت حلزوني بر پايۀ مفاهیم معنوی و عرفاني نقش شده اند .عالوه بر نقوش
طبیعت ،نمادها و نشانه هايي را نیز به نمايش مي گذارد كه ريشه در اساطیر و تاريخ باستان
دارند .با تكیه بر پژوهش ها و تألیفات بسیار در اين زمینه ،اين نكته قابل بیان است كه قالي
ايران محملي است از گنجینۀ آيین ها و باورهای كهن و فرهنگ و رسوم اين سرزمین كه
در قالب تصاوير و نقوش نمادين تجلي يافته اند.
همچنین قالي دارای مفاهیم ديگری در فرهنگ و خصوصا ادبیات ايران است و فقط يک
كفپوش كه گهگاه با مفاهیم انساني و اخالقي همراه مي شود ،نیست .از موارد مهم اين
مطلب مي توان به اشعار ،ضرب المثل ها و ادبیات عامیانه اشاره كرد كه از قالي به معناهای
متفاوتي استفاده شده است .برای مثال ميتوان به چند مورد زير اشاره كرد:
"قالي را به پشتش مي خرند" ضرب المثل مشهدی از زبان يكي از مصاحبه شوندگان
كنايه از اينكه به ظاهر توجه نكن ،اهمیت در ورای ظاهر است" .قالي هرچه بیشتر پا
بخورد گران تر مي شود" ضرب المثل كرماني كنايه از باال رفتن سن و تجربه است كه
ارزش انساني را نیز باال مي برد و "ننگ ارباب زير قالي است و ننگ رعیت سر درخت"
ضرب المثل سمناني كنايه از ظلم استبداد و مظلومیت مظلومان (ذوالفقاری 212 :1312 ،و
 .)261و شعرهای بسیاری كه دربارۀ قالي سروده شده است كه البته در برخي موارد قالي
در معنايي استعاری به كار رفته است.
او برای قوت خود زنبيل بافت
ای زهد فروشنده تو قال و مقالي

نه چو تو ،قالي با قال و قيل بافت (عطار)
با مرکب و با زین و سندس و قالي (ناصر خسرو)
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تصویر  .9پهن کردن قالي روی قبر ،آیين سوگواری خراسان منبع:

http://www.nasimeqaen.ir

بافت و ت ولید قالي خود به تنهايي يک فرهنگ خاص و مستقل را در سراسر ايران به
وجود آورده است ،برای مثال ،چیدن و ريسیدن پشم ها كه با فنون مخصوص خود با ترانه
های عامیانه و سینه به سینه نقل شدۀ هنرمندان همراه مي شد ،رنگرزی و داركشي نیز با
توجه به نوع كاربرد قالي (برای مثال جهیزيۀ عروس) اشعار خاص خود را داشته است.
بافندگان بسیاری در جای جای كشور هنگام بافتن و گره زدن ترانه هايي را مي خوانند كه
جزء پايدار اين گونۀ فرهنگ محسوب مي شوند.
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دوباره دار قالي دار قالي
يكي سبز و يكي سرخ و يكي زرد

دل مو پود و جونم تار قالي
كه غرق گل بشه گلزار قالي (میرزا امیني)1311 ،

قالي نه تنها لوحه ای تصويری از فرهنگ و تاريخ است بلكه خود تبديل به يک نماد و
جريان فرهنگي شده است .قالي ايراني نمادی از هويت ملي ست و هرجا كه بر هويت و
فرهنگي ايراني تأكید مي شود بي ترديد جلوه ای هنری از آن را با قالي نشان مي دهند.
« خصوصیت فرش اين است كه هر جايي را جايي ميكند (هويت به مكان مي دهد) در
وسط يک بیابان جای نشستن را ،جای سفره انداختن را ،باال و پايین مجلس ،جای ظرف
میوه و  ...را قالي به ما حكم ميكند .خیلي خاصیتها در فرش وجود دارد» (بهشتي،
.)1312

قالي در آیين سوگواری خراسان
آيین های سوگواری خراسان تقريبا مشابه ديگر نقاط كشور است و تنها در مواردی خاص
متفاوت مي نمايد از مهم ترين اين تفاوت ها يكي برگزاری آيین چراغ برات در سه شب
نیمۀ شعبان است كه يادگاری است از دوران باستان و هم ريشه با عقايد ايرانیان زرتشتي و
مبني بر اين ادعا كه طي سه روز مشخص در ماه فروردين ،تقدير يک سالۀ انسان ها رقم
میخورد؛ تقريبا مشابه با شب های قدر در تعاريف اسالمي .خراساني ها طي سال ها و نسل
ها وارثین اين آيین كهن و باستاني باقي ماندند آن ها طي اين سه روز كه بعد از اسالم
مقارن شده است با سه شب سیزده ،چهارده و پانزدهم شعبان به زيارت قبور مي روند،
خیرات مي دهند و در اين سه روز و سه شب نیز در خانه چراغي را به طور مداوم روشن
نگاه مي دارند ،چرا كه معتقدند روح درگذشتگان به خانۀ نزديكان خود مي آيد .روشنايي
چراغ به معنای زنده نگه داشتن ياد و خاطرات اموات است (سیدی .)62 :1314 ،يكي
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ديگر از اين آيین ها ،پهن كردن قالي بر سر قبر در روزهای مناسبتي پس از درگذشت
متوفي است .در خراسان پس از درگذشت متوفي ،عزاداری و برگزاری مجالس پرسه ،در
روز سوم ،هفتم ،چهلم و سالگرد اول ،اقوام و آشنايان و دوستان برای همدردی با
بازماندگان و شركت در صواب زيارت اهل قبور خاصه شخصي كه تازه در گذشته است بر
سر قبر وی گرد هم مي آيند.

تصویر . 8قالي بر قبر نمادی از خانة ابدی متوفي منبع:

http//www.yarekhorasani.ir

خانوادۀ متوفي با پهن كردن روی اندازی بر قبر كه در غالب موارد قالي است و با خرما
و حلوا و گل و میوه آن را تز يین مي كنند ،سعي در بیان تشكر و پذيرايي از مهمانان را
دارند..... « .گور از تزيین و تشريف بي بهره نمي ماند ،به فراخور مال و مكنت صاحب آن
و متناسب با تازگي يا كهنگي زمان درگذشت مرده ،با يک قالي يا گلیم يا پارچه ای از
حلوا و شمع و گل و خرما آرايش مي يابد» (سیدی( )66 :1314 ،تصاوير  3و .)4

000

نقش قالي در آیين های سوگواری خراسان

آيین پهن كر دن قالي بر روی قبر در خراسان ،مانند بسیاری از سنن ديگر كه رو به
فراموشي مي روند روز به روز كم رنگ تر مي شود تا جايي كه امروزه افراد زيادی از نسل
جوان از وجود چنین آيیني بي اطالع هستند و غافل از اينكه مفهوم و معنای ديرينه ای در
پي دارد .البته تغیرات سبک زندگي ،آيین های سوگواری را نیز تحت الشعاع خود قرار مي
دهد برای مثال سنگ های زيبا و گران قیمت كه با اشعار و متون و حتي عكس متوفي بر
روی قبر نصب مي شود خود دلیلي است بر پهن نكردن قالي ،همچنین تنوع فرش ها و
روفرشي های ماش یني و راحتي در حمل و نقل آن ها و البته نفوذ فرهنگ های غربي مانند
چیدن میز و صندلي بر كم رنگ شدن حضور قالي دستباف بر قبر ،تأثیر گذار است .اما باز
هم در مواردی معدود به خصوص در روستاها ،اين آيین با همان اهمیت و تأكید بر پهن
كردن خود قالي دستباف ،همچنان پابرجاست.

واکاوی مفهومي نقش قالي بر قبر
از آن جا كه در اين زمینه پیشینه و سابقۀ مكتوب به دست نگارندگان نیامده است و در
ارتباط با فرهنگ ،آيین ها و تاريخ خراسان و همچنین ادبیات فولكلوريک اشاره ای مستند
به اين آيین نشده است ،لذا از نبود منابع مكتوب به مصاحبه و كسب اطالعات از تعدادی
سالخوردگان و سالمندان اهل خراسان (ساكن در مشهد ،قاينات ،روستای حصار طرقبه و
روستاهای سرگدار ،جالل و میاندهي شهرستان فريمان) كه جملگي از اين سنت به احترام
ياد كردند و از اهمیت آن گفتند ،پرداخته شده است كه در نهايت آرا و نظريات يكسان و
قابل توجهي به دست آمد كه در نوع خود پیش قدم است ،برخي از مصاحبه شوندگان
افرادی بسیار عامي و حتي بي سواد بودند كه تنها به روايت شفاهي اين آيین بسنده مي
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كردند لذا در قالب پرسش هايي كه مي شد جواب هايي به دست آمد كه نكات جذاب و
جالبي را گوشزد مي كردند:
" قالی به مثابه يک سفره بر سر قبر پهن می شود" :سفره در باورها و فرهنگ
ايرانیان جايگاه مشخصي دارد مانند سفرۀ هفت سین ،سفرۀ عقد يا سفرۀ نذورات و
سفرۀ عزا .در همه سنت ها معنايي از بركت و رحمت الهي و نشان از رزق و روزی
خداوند است .گرامي داشتن سفره با احترام گذاشتن به افراد حاضر بر آن مانند
كهنساالن همراه مي شود حال قالي به عنوان سفره ای قلمداد مي شود با خوراكي
های رايج برای مهمانان كه لطف معنوی آن هديه ای است به متوفي برای سفر
اخروی و اين نكته كه با سفرۀ عزا فرق مي كند .همچنین عالوه بر پوشانندگي،
جلوه ای محترمانه نیز به قبر مي دهد.
" قالی نشانی از شأن و منزلت و تمکن مالی متوفی" :هر خانواده ای با هر سطح
اجتماعي و توان اقتصادی سعي در تهیۀ قالي مي كردند تا اين رسم هرچه آبرومندتر
برگزار شود و به اصطالح عامیانه "قبر لخت نماند" .بر قبر ارباب يا ثروتمندان
قاليهای گران قیمت و با ارزش پهن مي شد تا نشاني از جايگاه اجتماعي و
اقتصا دی متوفي باشد .حتي ساده ترين و كم توان ترين افراد از لحاظ اقتصادی
سعي بر پوشاندن قبر با قالي داشتند .به گفتۀ يک فرد روستايي از توابع فريمان ،كه
از دوران كودكي به ياد داشته است ،شخصي سالخورده و فقیر در روستا فوت مي
كند و اهالي روستا كه همیشه به وی كمک مي كردند مجلس عزای او را نیز با
احترام و عزت برگزار كردند و بر سر قبر او يكي از قالي های مسجد روستا پهن
شد تا از اين آيین بي نصیب نماند .شايد اين عمل حامل اين عقیده نیز باشد كه
مسجد خانۀ خداست و همانگونه كه مسجد محل امن بندگان اوست مستمندان نیز
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مي توانند از قالي مسجد در حد و حدود عرف خود ،بهره ببرند .در اين آيین اين
نكته بسیار مهم است كه ارزش قالي های پهن شده بر روی قبرها بعد از اجرای
آيین ،نه تنها كم نمي شود و مفهوم و جايگاه متفاوتي به خود نمي گیرند بلكه برای
اعضای خانواده و بازماندگان ارزشي معنوی و موروثي پیدا مي كند برای مثال قالي
ای كه روی قبر پدربزرگ و مادر بزرگ پهن مي شود ارزشي خانوادگي همراه با
اصالت پايبندی به اين آيین ،پیدا مي كند .برای مثال ،در كتاب "شناخت مباني
فرش" استاد تورج ژوله از "فرش گور" نام مي برد كه پس از پهن شدن بر قبر تكه
تكه مي شود و هر قطعه به شخصي داده مي شود كه احتماال برای دفع چشم زخم
و انفاق و صدقه انجام مي شده است (ژوله .)42 :1312 ،در حقیقت پس از اين
آيین قالي از بین مي رود و احتماال مفهوم آن نیز تغییر میكند و بد يمن مي شود
ولي در خراسان به هیچ وجه برخوردی اين چنیني با قالي نمي شود و پس از
اجرای اين آيین به نقش قبلي خود (كفپوش) بر مي گردد.
" قالی با هر طرح و نقش ولی مناسب با اندازة قبر" :در اين آيین قاعده يا اصولي
بر طرح و نقش يا رنگ قالي مورد استفاده وجود ندارد ،ولي بهتر آن است كه اندازۀ
آن با قبر تناسب داشته باشد .به احتمال فراوان ،كه مصاحبه شوندگان نیز بر آن
تأكید داشتند اين قالي از قالي های دستباف قومي خود متوفي انتخاب مي شود،
برای مثال ،در مناطقي از خراسان كه بلوچ ها اقامت دارند و قالي بلوچ خراسان به
واسطۀ آن ها شهرت يافته است ،هنگامي كه يک بلوچ فوت مي شد قالي بلوچ بر
سر قبر او پهن مي كردند يا اگر از مناطق خراسان جنوبي مانند قاينات كسي فوت
كند قالي منطقۀ خودش را بر روی قبرش پهن مي كنند البته ناگفته نماند كه اين
نكته از موارد حتمي و اجباری نبوده و گاهي تأكیدی ضمني بوده است .ابعاد قالي
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نیز تا حدودی تحت قاعده بود ،قالي بايد نزديک به ابعاد يک قبر باشد نه كمتر و نه
بیشتر .اما گاه قالي های بزرگتری نیز پهن مي شوند كه افراد بر روی آن در گرداگرد
قبر مي نشینند كه با اصل آيین سنخیتي ندارد چرا كه نشستن بر روی قالي كه حكم
سفره را دارد و دارای حرمت خاصي ست ،صحیح نبوده است .در احكام شرعي
مربوط به قبر فرد مسلمان ،سطح قبر بايد به اندازۀ يک كف دست (بیست سانتي
متر) باالتر از سطح زمین باشد لذا قالي ای كه بر روی قبر پهن مي شود بايد رويۀ
قبر و نهايت ارتفاع آن از زمین را بپوشاند.
" قالی نماد خانة ابدی" :قالي همواره به عنوان اصیل ترين كفپوش ايراني در تمام
نقاط كشور وجود داشته و نمادی از خانه های ايرانیان است .در معماری خاص
ايراني كه فضای اندروني و مهمان خانه و حیاط از يكديگر جدا بودند ،مهمان خانه
دارای بیشترين اهمیت بود و مناسب ترين قسمت خانه و بهترين تزيینات و وسايل
مثل قالي ،متكي ،تشک ،كناره ،پرده های گلدوزی شده و آفتابه لگن دست شوری
به آن تعلق داشت .قالي به عنوان مهم ترين وسیلۀ خانه در فرهنگ ايراني نشان و
نمادی از خانه های ايرانیان است .حال قالي بر سر قبر در اين آيین ،يادآور خانهی
متوفي است ،نكته ای كه بیش از ديگر موارد در اين پژوهش ،مهم و با مفهوم
مينمايد.
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تصویر  .8قالي بر قبر نمادی از خانة ابدی متوفي منبع:
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شايد ذكر اين نكته كه در تاريخ بیهقي واحد شمارش قالي "خانه" بوده است جالب
باشد « :از هدايای علي بن عیسي از خراسان به هارون الرشید دويست خانه قالي بود»
همچنین اندازۀ قالي ها در ايران كامال منطبق بر ساختار معماری داخلي اتاق ها بوده است
برای مثال اندازه های سه در چهار يا دو در سه ،اندازه و ابعاد اتاق ها بوده اند (حشمتي
رضوی .) 124 :1313 ،بنابراين از اين موارد مذكور مي توان يک ارتباط نمادين و مفهومي
بین "خانه" و "قالي" را استنباط كرد .يک خانه در فرهنگ ايراني با قالي تصوير مي شود و
قالي خود نشاني ست از خانه های ايران (تصوير .)2
خراساني ها با ديدن قالي بر سر قبر متوفي ،اين حقیقت در قالبي پنهان و نمادين برای
شان تداعي مي شود كه خانۀ وی جا به جا شده و نقل مكان كرده است و اين مفهوم به
ذهن مي آيد كه خانۀ عزيز از دست رفته ،از شور و حیات شهر و روستا به سكوت و
خاموشي قبرستان آمده است و ديگر میزبانش در جمع دوستان و آشنايان نیست( .اين نكته
ذكر مي شود كه در قديم قاب عكس يا آگهي ترحیم رايج نبوده است ،لذا اين قالي برای
اقوام و آشنايان شايد به نوعي يک آگهي نیز محسوب مي شده است) .قالي پهن شده بر
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قبر نماد خانۀ جديد متوفي است و آخرين نقشي است كه قالي در زندگي او ايفا مي كند
(از بدو تولد تا تكه ای ازجهیزيه و سرمايه ای مالي) و در آخر منزلي مي شود برای خدا
حافظي با اين دنیا و خانواده و دوستان .رسوم و سنت هايي نانوشته كه سینه به سینه منتقل
شده اند و از سوگ و ناله های مشترک خبر مي دهند كه چون ابیات يا دل ناله هايي به
هنگام پهن كردن قالي و يا ديدن آن بر قبر اين چنین بر زبان بازماندگان زمزمه مي شود كه
مي توان جزئي از ضرب المثل ها يا اشعار فولكلوريک دانست كه متأسفانه در كتاب يا
متني تا كنون مكتوب نشده اند:
خانۀ نو مبارک  ....خانه ات نوراني....
خانه ام خراب كه خانه ات قبر شد....
به خانه ات آمدم عزيز مهمان نوازم ،كجايي؟
تو سر بر فرش خاک گذاشتي و من سر بر فرش قبرت ....الهي كور مي شدم و قالي بر
قبرت نمي ديدم. ....

نتيجه گيری
آن چه در پي اين پژوهش به دست آمده است ،نقش قالي بر روی قبر و مفاهیم و معاني
اين آيین نمادين در سوگواری های مردم خراسان است .قسمت اعظم و اهم اين يافته ها به
صورت میداني از زبان افراد سالخورده و آگاه به فرهنگ بومي جمع آوری شده است كه با
از دست دادن آن ها بسیاری از سنن كهن و با ارزش فراموش خواهند شد .آيین پهن كردن
قالي بر روی قبر عالوه بر نقش پوشانندگي ،دارای مفاهیم نمادين در قلب و ذهن اهالي
قديم خراسان ا ست .با توجه به اين نكته كه هر كدام از موارد موجود در آيین سوگواری
دارای معنا و ريشه ای تاريخي و اجتماعي است ،پهن كردن قالي بر روی قبر نیز دارای

090

نقش قالي در آیين های سوگواری خراسان

مفهوم است .قالي به عنوان يک اثر هنری كه خود نمايانگر طرح ها و نقوش نمادين و
پرمعناست در اين آيین خود به تنهايي تبديل به يک فرهنگ مي شود .قالي هم به عنوان
يک فرش و هم به عنوان يک سفره ،يادآور خانه در معنای كلي خود مي شود .خانه ای كه
شخص در آن در ايام حیات زندگي مي كرده است و در آن ديد و بازديد ها ،عیادت ها،
احوالپرسي ها و جشن ها و عزاداری ها انجام مي شده است و همچنین خانه ای كه بعد از
مرگ ،پیكر او برای همیشه در آن جای مي گیرد و شور و حیات تبديل به خاموشي مي
شود .اجرای اين آيین نشاني است از جا به جايي خانۀ شخص فوت شده ،و قالي بر روی
قبر هم ياد و نشاني است از خانۀ زمان حیات وی و هم نمادی است از خانه ی جديد كه
منزل ابدی اوست.
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