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  هاي گذار اساس نظرية آيين هاي نذري زنانه بر تحليل سفره
  3، بهار مختاريان2پور ، فريده طالب1سمانه سالك

  چكيده
باورمند به حضور مؤثر موجودات فـوق  ها و سخناني هستند كه در يك كيش و جامعة  اي از كنش ها مجموعه آيين

نـد كـه   ا هاي جمعي ها آيين اي از آن دسته. شوند هاي خاص انجام مي ها و به شيوه گذاردن بر آن طبيعت براي تأثير
اند كـه بخـش    هاي نذري از دستة دوم سفره. شوند برخي در سطح اجتماع و برخي در فضاي شخصي زندگي ادا مي

در اين مقالـه، كوشـيده شـده بـه ايـن      . شوند از سوي زنان و در حضور زنان انجام مي ها فقط درخور توجهي از آن
هاي نذري در ايران را نوعي آيين گذار دانسـت و بـر ايـن اسـاس      توان سفره پرسش پاسخ داده شود كه چگونه مي

با تعريف آرنولد  گون هرچند واره هاي كوچك جماعت دهد، اين جمع گونه كه نتايج بررسي نشان مي تحليل كرد؟ آن
گيرند و اجزاي اين مناسك  تر ترنر در اين مفهوم قرار مي يافته جنپ گوياي مراحل گذار نيستند، با ديدگاه تكامل ون

هاي زنانة ايران شكل گرفته است  اساس شناخت بخشي از آيين پژوهش حاضر بر. منطبق بر مراحل مورد نظر است
 فقط با عنوان رسوم عاميانه معرفي شده شدهبررسي   كه تاكنون كمتر از منظر علمي

ًً

لذا تعدادي از . اند اند و معموال
آوري اطالعات نيز بـه شـيوة مشـاهدة     گرد. اند نگاري مطالعه شده با روش مردمي نذر در پنج منطقة ايران ها سفره

شان  ها پس از تجزيه به اجزاي آييني رفت، اين سفره گونه كه انتظار مي همان. است مشاركتي و مصاحبه انجام شده 
هـاي   يش از آن، مصـداق پ. در مراحل گذار جاي گرفتند )به روايت ترنر(جنپ  آيين گذار ونگيري از نظرية  با بهره
  .ها يافت شدند هاي انتقال امر مقدس هم در اين آيين وارگي و آستانگي و نيز شكل هاي جماعت جنبه
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  مقدمه
اي از رفتارهاي قالبي همچون حركات، واژگـان و   رفتار قراردادي معيني است شامل زنجيره آيينْ

هايي كه به جريان  اند و براي مناسبت شان همراه اشيا كه با باور به نيروهاي رازآميز و تأثيرگذاري
از ايـن ميـان، آن گروهـي از    ]. 19ص ،20[ شـوند  عادي و روزمرة زندگي وابسته نيستند ادا مـي 

اي، برخي در سطح اجتماع و برخي در فضاي شخصـي زنـدگي، انجـام     آداب كه با مشاركت عده
از دستة دوم بخش درخور تـوجهي فقـط از سـوي    . شوند هاي اجتماعي گفته مي شوند، آيين مي

  .هاي نذري از اين دست هستند شوند كه سفره زنان و در حضور زنان انجام مي
هـاي گـذار فـرد از     آيـين : يـا گـذر هسـتند   » آيين گـذار «، 1جنپ ها از نظر ون نوعي از آيين

هايي كه مقاطع خاصـي از گـذر زمـان را نشـان      وضعيت اجتماعيِ ويژه به وضعيتي ديگر و آيين
هـاي حسـاس زنـدگي انسـان و      اين گذار در لحظـه . دهند؛ مانند سال نو، اول ماه و مانند آن مي

شـود و از فرهنگـي بـه     وقعيت ديگر اجرا ميكردن گذر از يك موقعيت به م هنگام ثبت و رسمي
تولد، بلـوغ، ازدواج، پـدر و   : ها در قلمرو مسائلي نظير تغيير موقعيت. فرهنگ ديگر متفاوت است

چنان در زندگي ايرانيان مهم بوده است كه معموالً با دعوت به گردهمايي، ...  مادر شدن، مرگ و
با اين تعريف، فقـط   ].12ص ،1[ اند همراه شده هاي گوناگون و دشوار دادن، جشن  يا آزمون غذا

هـاي نـذري جـزء     شوند كه سفره موارد كامالً ويژه و محدودي در طول زندگي گذار محسوب مي
اي  بيننـد كـه مسـئله    هايي را تـدارك مـي   چنين سفره هرچند زنان ايران هنگامي . ها نيستند آن

شان مطرح باشد، طبق  در زندگي) وناگونهاي گ بيماري، نداشتن فرزند و گرفتاري(مانند بحران 
پـس چگونـه   . توانند تغيير جايگاه و موقعيـت محسـوب شـوند    شده، اين موارد نمي تعريف گفته

  ايم؟ اي گذار دانسته هاي نذر را گونه سفره
هـا   جنپ تأثير پذيرفته و آن را به بسـياري از آيـين   هاي گذار ون از نظرية آيين 2ويكتور ترنر
  شـود  مي اي كه هر تغييري از يك وضعيت به وضعيت ديگر را شامل  ت؛ به گونهگسترش داده اس

انديشـة وي منحصــر بـه مرحلــة ميــاني ايـن مــدل، يعنـي آســتانگي و خاصــيت      ].44ص ،19[
تـر وي   واره، تعريف گسـترده  به اين دليل، عالوه بر مفهوم جماعت. وارگي درون آن، است جماعت

حال با اين نگـاه و  . است  شده  جنپ گذاشته گانة ون ار مراحل سهاز گذار وام گرفته شده و در كن
  .هاي نذر، را نيز در آن جاي داد هاي ديگر، همچون سفره توان بسياري از آيين الگوي نظري مي

هـا و چگـونگي    گونـه جمـع   وارگي در اين در اين زمينه، دو پرسش دربارة بود و نبود جماعت
هدف عالوه بر تحليل آيينـي بـر   . آيد نظر پيش مي مراحل موردها در  گيري اجزاي اين آيين جاي

                                                        
1 .Arnold Van Gennep :تبار شناس فرانسوي هلندي مردم. 
2.Victor Turner  :شناسـي   پردازي است كه دو رويكـرد اصـلي انسـان    هور و يكي از دو نظريهگران مش از پژوهش

  .نگاه ويژه ترنر به نماد، تأكيد بر لزوم تحليل آن در بافت اجتماعي و آييني آن است. اند نمادين را ايجاد كرده
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هاي زنانه در ايران است كه به دليـل غيـاب    پاية نظرية انتخابي، شناخت و تحليل بخشي از آيين
 دادن آنچـه انجـام  . انـد  نگرفته يا عاميانه محسـوب شـده    ها مورد مطالعه جدي قرار مردان در آن

ها در مطالعـات ايـران    بيني آن ، در حاشيه بودن زنان و جهانكند چنين تحقيقاتي را ضروري مي
هاي مورد  شان گاه، مانند سفره  هاي ويژه اند كه آيين رو مورد دقت نظر قرار نگرفته اين است كه از

  .شوند پنهان اجرا مي بررسي، نيمه
 هـا  به جزء مطالبي كه فقط به معرفـي ايـن سـفره   دهد كه  بررسي پيشينة تحقيق نشان مي

زنـان    «سـپهر در مقالـة   . اند، تحقيقات بسيار اندكي در اين بـاره صـورت گرفتـه اسـت     پرداخته
بنـدي آنـان در ميـان     هـا و دسـته   به پيشينة اين سـفره » سين و نذري هاي هفت دار سفره ميراث

 منزلـة  ها پرداخته و در پايان اين موارد را به بودن گروهي از آن زردشتيان و شيعيان و دليل زنانه
  ].5[ گواه بستر پاك زمين و مزرعه و سپندارمذ تفسير كرده است

ايـن موضـوع بـوده     اي كه مورد مطالعاتي مشابه داشته و به دنبال تحليـل علمـي    تنها نمونه
رحمـاني و   ].3[ اسـت » عامليت زنانه در جماعت آيينـي : هاي نذري در تهران سفره«است مقالة 

هايي كه آنان در فضاي اجتماعي حاصـل از   عامليت زنان و فعاليت زاد، نويسندگان مقاله، به فرح
اي را از  ها معتقدند اين نوع اجتمـاع آيينـي شـبكه    آن. اند دهند پرداخته اين گردهمايي انجام مي

. ها و مسائل زندگي زنان نقش بسـياري دارد  كند كه در حل بحران پيوندهاي اجتماعي ايجاد مي
هـايي را انتخـاب كـرده     و هدف متفاوتي كه با كار پيش رو دارد، سفره اين مقاله عالوه بر مسئله

  .دارند 1تر و مذهبي است كه حالتي رسمي  
نامـة   در پايـان ] 6[ سجادي. هاي گذار به دو مورد برخورد شد در زمينة كاربست نظرية آيين

گـونگي  ، چ»تحليل نظـري ويكتـور ترنـر در بـاب آيـين زيـارت      «كارشناسي ارشد خود با عنوان 
شناس را در تحليـل آيـين زيـارت، كـه خـود ترنـر نيـز بـه آن          اجراي مفاهيم ابزاري اين انسان
هـاي   زنندة آن را در زيـارت  وي موارد آستانگي و نيز عوامل برهم. پرداخته، هدف قرار داده است

ما شاهد نوعي گذر از زيـارت سـنتي و مقيـد بـه سـوي      امروز سنجيده و نتيجه گرفته است كه 
نامـة كارشناسـي    در پايـان ] 10[ زاد فـرح . تاري هستيم كه سرشار از نمادهاي سكوالر استساخ

اسك آمل بـر ايـن    ، يك رسم را در منطقة آب»شاهي هاي زنانه با تمركز بر آيين زن آيين«ارشد 
حاكم بر اين  يها شناخت منطق آييناعي ترنر و با هدف اساس نظرية درام اجتم مبنا و بيشتر بر

بـه بررسـي    هـاي گـذر در ايـران    آيـين  ر كتابنيز هرچند د] 1[ اسديان. تحليل كرده استنوع 
هـاي گـذار    منزلـة مصـداق   ، مرگ و سـوگ بـه  هاي مربوط به زادن و كودكي، بلوغ و ازدواج آيين

  .است  نظريه انجام ندادهاساس اين  گيري و تحليلي بر پرداخته است، نتيجه
هـاي   كند اين اسـت كـه تـاكنون آيـين     اما آنچه پژوهش حاضر را از موارد ديگر برجسته مي

پرداختـه   هـا  به اجزايشان تقسيم نشده و طبق نظرية مشابهي نيز به آن زنانه از يك منظر علمي 
                                                        

 . ، ختم انعام، ذكر صلوات)ع( ، امام حسن)س( ، حضرت رقيه)ع( سفرة حضرت ابوالفضل .1
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و  هـا  تـري از آن  شـن به تصـوير رو  توان مييي با اين رويكرد ها با مطالعة چنين آيين. نشده است
  .رسيدبندي و جايگاه اين مفاهيم در قلمرو رفتارهاي ديني و فرهنگي  فهم معاني و نيز دسته

در  2، چندين سـفرة نـذري  1397تا  1396هاي  ، طي سال1نگاري بر پاية روش تحقيق مردم
نمونـه  شده از سوي زنان مسلمان شيعه و در يـك   بيرجند، مشهد، تهران، دزفول و كرمان برگزار

گيـري   اين پژوهش كيفي طبق شيوة نمونه. است قرار گرفته  3زردشتي، مورد مشاهدة مشاركتي
هايي برگزيده شدند كه به نظـر   طي تحقيق، موارد مطالعه از ميان سفره. نظري انجام شده است

هـا دارنـد و    تـري از اجـراي آيـين    تـر و اصـيل   آمد در كنار داشتن رنگ اسالمي، صورت كهن مي
هـا از   براي يافتن افراد آگـاه و نيـز برگزاركننـدگان سـفره    . اند كنندة مقوالت نظري تحقيق دتأيي

در كنـار  . نظـر بودنـد   و آشنا بـه مناسـك مـورد    بهره برده شد كه بانواني بومي  4هايي رسان اطالع
ويـژه سـالخوردگان، و نيـز     ، بـه 5حضور در مكان اجراي آيين، مصاحبة عميق و باز با افراد مطلـع 

نگـار بايـد    طبق آنچه محقق ميداني مردم. مطالعة اسناد، ديگر ابزار گردآوري اطالعات بوده است
شـايان  . آيـين  دادن كننده در انجـام  گر بود و هم مشاركت زمان هم مشاهده عمل كند، محقق هم

 واسـطة  بـار بـه   ، نگارنده هرشده مطالعه شدن از سوي اجتماع  ذكر است كه به دليل لزوم پذيرفته
دوست و خويشاوندي در ميان جمع، معتمد دانسته شده و توانسته به بررسـي افـراد در جريـان    

ها اين است كه كمتر بـا پرسـش    نكتة ديگر در مورد مصاحبه. شان بپردازد زندگي عادي و واقعي
شـان همـواره بـه شـكل      هاي گدشـته  دست آمد، زيرا اين زنان و نسل نظر به مستقيم نتيجة مورد

هـا   رو، پرسـش  اين از. اند و آگاهي بياني به كار خويش ندارند ها بوده ير اجراي اين آيينعملي درگ
  .اند گويي ظاهراً اتفاقي و همدالنه انجام شدهو رسمي و در قالب گفت غير

  واره هاي گذار، آستانگي و جماعت آيين
ـ    گذار نخستين بار از سوي آرنولد ون اصطالح آيين  راي عبـور از يـك   جنپ ارائه شـد كـه آن را ب

از  هـا بخـش مهمـي     آن. كـار بـرد   دوره يا مرحلة حيات زيستي و اجتماعي فرد به دورة ديگر بـه 
جنـپ   ون. انـد  ومرج ساختار و داراي هرج ند كه در دل خود ضدا هاي اجتماعي جوامع انساني آيين

  :كند در نظريات خود به سه مرحلة قابل جداسازي اشاره مي
                                                        

 فردي، محصوالت مادي و هاي ميان هاي آن، رفتار اعم از نهاد(گاري علم و هنر توصيف يك گروه انساني ن مردم .1

اين روش استقرايي مبتني بر ميدان . در جريان زندگي جاري و عادي افراد مورد مطالعه است) عقايد آن گروه
 .  ]48ـ47، ص2[شود  مدت انجام مي چهره با مردم مورد مطالعه و در بلند به است و در تماس چهره

كماج، دو  و هاي ديگچه حضرت زهرا، خضر و اماج يك از سفره شنبه، يك نمونه در هر بي سه سه نمونه سفرة بي .2
 ).مسلمان و زردشتي(پريان در دزفول و كرمان  نمونه سفرة شاه

 .ها آوري داده اي براي گرد نگار و زمينه ن مردمشده از سوي محققا سبك استفاده .3
 /رسان شش اطالع .4
 /ده مصاحبه .5
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ايـن  . گيـرد  كه فرد از موقعيت پيشين خـود كنـاره مـي   » گذار پيش«يا » گسست«ـ مرحلة 
زمـاني معـين    تر براي مـدت  مرحله ممكن است با جدايي فيزيكي واقعي و دوري از جامعة بزرگ

  .همراه باشد
شود، اما هنوز به موقعيـت   اي كه فرد از حالت پيشين جدا مي يعني مرحله» گذار«ـ مرحلة 

فرد از ميان . اي، وضعيت سوژة آييني مبهم است ن وقوع دورة آستانهدر زما. جديد وارد نشده است
  .گذرد با وضعيت گذشته يا آيندة او دارد مي اي كه هيچ نسبتي با آن ندارد يا نسبت كمي  حوزه

كه در آن فرد به موقعيت يا وضعيت ثانوي خـود وارد  » پساگذار«يا » پيوند دوباره«ـ مرحلة 
سـوژة آيينـي بـه صـورت     . در دورة سوم، گذر به پايان رسيده است .و در آن پذيرفته شده است

در ايـن مرحلـه،    ].47ص ،20[ گيـرد  انفرادي يا گروهـي دوبـاره در وضـعيتي پايـدار قـرار مـي      
هـا، پوشـيدن    رفـع محـدوديت  . كننـد  هاي الحاقي انتقال فرد به منزلت جديد را تكميل مي آيين

، 11[ گـذر اسـت   هاي ايـن مرحلـه از آيـين     ژگينشان جديد و مشاركت در صرف نوعي غذا، وي
اند، شدت هر مرحله بنا  هاي گذار شامل هر سه مرحلة ذكرشده اگرچه بسياري از آيين ].334ص

  ].47ص ،17؛ 261 ، ص10[ بر نوع منسك متفاوت است
اي  هاي گذر به صورت فرهنگي فقط بـه مجموعـه   كند كه آيين ترنر بر اين موضوع تأكيد مي

شوند و ممكن است با هر تغييري از يك وضـعيت بـه وضـعيت     هاي زندگي محدود نمي از بحران
منظور او از وضعيت، شرايطي نسبتاً متعادل و ثابـت اسـت و ممكـن اسـت در     . ديگر همراه شود

عنوان يك وضعيت مشروع، حرفـه، منصـب،    معناي خود شامل چيزهايي مانند ثبات اجتماعي به
مچنين، وضعيت سالمتي يك شخص، در جنگ يـا صـلح بـودن يـا     ه. پيشه، طبقه يا رتبه باشد

عنوان يـك رونـد    ترنر به گذار به. شود سالي يا فراواني در يك جامعه شامل اين شرايط مي خشك
شدن تا جوشيدن آب نوعي وضـعيت گـذار    اي مانند گرم كند و براي وي حتي دگرگوني نگاه مي

  ].46 ، ص19[ است
ها شامل فضايي به نام آستانه است كـه در مكـان    ياري از آييناو معتقد است كه ساختار بس

هـاي   ها، قواعـد، نظـم   ها، مسئوليت اي در نقش اين امر وقفه. آيد به وجود مي» بافاصله«يا زماني 
نـه   افراد در آستانگي ].53و  52، ص4[ كند هاي انديشه ايجاد مي معمول اجتماعي و حتي شيوه

نـه حتـي تفـاوت     اي، نه نسبت و برتري خويشـاوندي و  ي اجتماعيبند جايگاهي دارند و نه رتبه
 منطقـة  آستانة يـك  در گويي مردم. دكنديگران متمايز  از ها را چيز ديگري كه آن هيچ يا لباسي

ترنر اين وضعيت ميانـه   .ندارد وجود آن در اجتماعي معمول مناسبات گيرند كه  مي بينابيني قرار
واره از سـوي وي   ساختار و جماعت را برجسته كرد كه اين بعدها به ابداع دو مفهوم ضد) آستانه(

هـاي فرهنگـي    ساختار آستانگي همراه با تفاسير و جنبـه  معتقد است كه سادگيِ وي. منجر شد
ل امر مقدس است كـه  انتقا ،ل استكسه ش ةكه دربردارند ،ها يكي از اين جنبه .اي است پيچيده

ها  نمايش. 1 :فه تشكيل شده استلاين انتقال از سه مؤ .داند ترنر آن را قلب موضوع آستانگي مي
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آنچـه گفتـه   (هـا   آمـوزش . 3 ،)شـود  آنچـه انجـام مـي   (هـا   كنش. 2 ،)شود آنچه نمايش داده مي(
مقـدس خـدايان،    مانند آثـار ؛ ها شامل وسايل مقدس يا ابزار احضاركننده است نمايش. )شود مي

ينـه،  آزنگـي،   ةامـر مقـدس شـامل يـك اسـتخوان، دايـر       ،هـا  در برخي آيـين  .قهرمانان يا اجداد
  ].7، ص18[شود  ها مي ها و پيكره مهسها، تصاوير، مج ماسك

تمايزپـذير   مثابة يك سيستم  اول، جامعه به: در جامعه دو مدل از روابط اجتماعي وجود دارد
اي  و دوم، جامعه) ساخت اجتماعي(هاي اجتماعي  از روابط و منزلت و ساختارمند و نظامي بسته 

ـ بـه حالـت مـرزي و برا   كنـد،   غيرساختارمند كه در حالت آستانگي ظهور مـي  و  ري اشـاره دارد ب
، 19[ )2واره جماعـت (اسـت   1آمدن جايگـاه  هاي فرهنگي آن فقر و پايين خاصيت و يكي از جنبه

زيـرين   ةو در اليـ  در لبـة سـاختار  ، )سـتانگي آ( سـاختار  واره در شـكاف   جماعت]. 104و  95ص
  .)1نمودار (] 107 همان، ص[افتد  فاق ميات ساختار

واره يا بـه بيـان ديگـر مرحلـة آسـتانگي را بـه صـورت         ترنر تمايزات ميان ساخت و جماعت
  .آمده است 1ها در جدول  هاي دوتايي ترسيم كرده كه برخي از آن اي از تقابل مجموعه

 

  نگارندگان: واره و امر مقدس، منبع ارتباط آيين گذار با آستانگي، جماعت. 1نمودار 
  
  

                                                        
 تجربـه  است كم كه را واره به اين داللت دارد كه آن چيز كه زياد است و آن كس كه باالست، بايد آنچه جماعت. 1

  ].97، ص19[كند 
دهد تا ايـن دو نـوع    ترجيح مي) community(  را به واژة اجتماع) communitas(واره   ترنر واژة التين جماعت .2

  ].96، ص19[رابطة اجتماعي را از هم تمايز دهد 
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  واره  هاي ساخت و جماعت تقابل. 1جدول 
  )آستانگي(واره  جماعت ساخت
  پويايي ايستايي
  همگني ناهمگني

  برابري و نبود مقام نابرابري و بودن مقام
  نبود مالكيت مالكيت
  نبود دارايي دارايي

  مقدس عرفي و مادي
  تواضع و فروتني فخر و تكبر
  سادگي پيچيدگي
  )بودن از نظر طبقه ناشناخته(گمنامي طبقاتي
  رازآميزهاي  توالي ارجاع به قدرت رازآميزهايندرت ارجاع به قدرت

  ي مقدسها آموزه علميهايستهدان
  سكوت صداورس

  ]106 ، ص20[         
  

هـايي را كـه بـه     بنـدي  اي و اشخاص در آن شبكة طبقـه  هاي آستانه اين موقعيتجا كه  از آن
هـا   برنـد يـا از آن   هاي فضاي فرهنگي جاي دارند از ميان مي ها و موقعيت شكل معمول در حالت

. اي نـه اينجـا هسـتند و نـه آنجـا      هاي آستانه موجوديت. كنند، حالت مبهم دارند لغزش پيدا مي
، در تاريكي بودن، نبـود جنسـيت، بـه بيابـان     1بودن در رحم بودن، ناپيدا آستانگي اغلب با مرگ،
  ].95 ، ص19[ خورد گرفتگي پيوند مي رفتن و خورشيد يا ماه

انـد، امـا در    در ساخت، افراد به شكلي مبهم فقط از پس نقاب اجتماعي خود قابل شناسـايي 
هاي فيزيكي و ذهني متفـاوت   قابليتتوان كساني داراي انسانيت مشترك ولي با  واره مي جماعت

شـوند كـه سـاخت اجتمـاعي      ها در جايي ظاهر مـي  واره جماعت ].344 ، ص15[را مالحظه كرد 
گسيختگي اجتماعي موقت، يعنـي حالـت تعليـق و     هم  همين از ].324 همان، ص[ موجود نباشد

زبـور فـراهم   واره وجود دارد، بهتـرين موقعيـت را جهـت تحليـل جامعـة م      تنشي كه در جماعت
واره  هـايي در آسـتانه و جماعـت     هاي نذر را رخـداد  اين تحقيق نيز سفره ].262، ص11[كند  مي

  .بيني است اساس پيش صدد ترسيم الگويي بر ها در هاي آن آوري داده دانسته است و با گرد

  هاي آييني نذري سفره
آنچه واجب كنند به شـرط  نذر آن چيزي است كه واجب گردانند بر خود يا «در تعريف دهخدا، 

                                                        
1. invisible:  يـ قـرار داريـم موقع   آييناست كه از نگاه ما كه بيرون از به اين معناصطالح از نظر ترنر اينفـرد   ت

  ].  7 ، ص18[ ناشده است تجربه نامفهوم و آنداخل 
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ها و نذرها، كه ابزار پيوندي ميـان انسـان و الوهيـت هسـتند، ادامـه و شـكل        پيشكشي. »چيزي
پنـدارد   اي كه مي تصور جادويي حسي ].335 ، ص12[ اند هاي جادويي كردن شدة قرباني دگرگون

كنند، صرفاً جايش را  تواند با جادو خدايان يا ديوها را ناگزير كند كه از خواست انسان پيروي مي
دهـد، وقتـي    اي مي اين دگرگوني، كه به پيشكشي معنا و عمق تازه. دهد به مبادله با خدايان مي

افتد كه تأمل و انديشة ديني ديگر صرفاً توجه خود را به محتواي پيشكش معطوف ندارد،  اتفاق مي
انديشة ديني . ردن را ببيندك بلكه به جاي آن به شكل نذر توجه كند و در شكل آن معناي قرباني

تنهـا انگيـزة   . كنـد  كردن به انگيزة دروني انسان پيشرفت مـي  اكنون از اجراي عمل صرف قرباني
  ].336همان، [كردن معنا و ارزش ببخشد  تواند به قرباني مي» داشتن  حرمت«

شدن يك نذر است كه هرچند كـنش مـذهبي در    سفرة نذري يك آيين جمعي براي برآورده
تـرين   شـده  ها از شـناخته  اين سفره. هايي نيز در كنار آن وجود دارد منسك الب است، خردهآن غ

هر سـفره آدابـي دارد كـه برخـي از     . اند ها تداوم تاريخي داشته اند كه طي سده نذرها ميان زنان
  .اند ها فقط ويژة همان سفره آن

آوردن تشـريفاتي   جـاي  بـه  آينـد و بـا   كه حاجتي دارند، گرد هم مـي  زمين هنگامي زنان ايران
صاحب (كنند كه حتي بودن او  اي به نيرويي مأورايي متصل مي منظم و ساده، خويش را به گونه

  .بينند هايي ملموس نيز براي اين حضور مي را در مكان نذر باور دارند و نشانه) سفره

  هاي نذري چگونگي اجراي سفره
مانند اينكه در آغـاز نيـت   . شود تركي انجام ميهاي نذر، كارهاي مش سفره در مراحل اجراي همة 

كنند يا اينكه هريك از حاضران  الرحيم پهن مي الرحمن اهللا كنند، سفره را با وضو و گفتن بسم مي
در كنـار  . شدن آن، سفره مشابهي را بيندازد كند كه در صورت برآورده كه حاجتي دارند نيت مي

سـاز آن نـوع    شوند و ويژگـي و هويـت   گونه تكرار مي هراين آداب كلي، آدابي وجود دارند كه در 
تعلق  هايي نيز هستند كه به يك منطقه يا فرهنگ بومي  مؤلفه مچنين،ه. آيند سفره به شمار مي

  .دارند و همگاني نيستند
/ شـنبه بيرجنـد   بي سه شوند سفرة بي هايي كه در اين بخش معرفي و سپس تحليل مي سفره

، سـفرة حضـرت   )مشـهد (كماج و ديگچه حضـرت زهـرا    البنين يا اماج فرة ام، س)خراسان جنوبي
  .هستند) دزفول و كرمان(پريان  و سفرة شاه) تهران(خضر 

  شنبه سه بي سفرة بي
 .شـود  برگـزار مـي   شـنبه  روزهاي سـه شده است،  كه تقريباً در كل ايران شناخته ،آيين اين سفره

اي به سوي آسمان نـدارد،   كه دريچه ،يا فضايي تاريكبايد در اتاق و انداختن سفره  پخت كاچي
اش پسر باشد نبايد شـاهد   رود بچه بچه يا زن باردار كه احتمال مي باشد و هيچ مرد يا حتي پسر
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كه با نـوري كـم يـا شـمع روشـن       ،كاچي در فضايي تاريك. يا از آن بخورد پخت اين نذر باشند
و حتـي   ودر و از اتاق بيرون نميشود  ميق پخش ن اتااساكن ميانفقط در شود و  پخت مي ،شده
  ].35ـ28 ، ص8[ دوش شوي ظروف كاچي نيز در همان مكان سربسته انجام ميو شستگاه 

 هسـ را از  آرد كـاچي آن كـه  چينند  به اين نام مي سادهاي  سفرهدر بيرجند و مناطق اطراف، 
كـردن، در اتـاقي    گيرنـد و پـس از الـك    مـي  ،باشد ها آنميان در  فاطمهنفر به نام  يك كه ،خانه

دان درون تنـور خانـه    در گذشته ظرف آرد را به همراه آينـه، قـرآن و سـرمه   . گذارند دربسته مي
تـا  . دادنـد  گاه نيز آرد را در زير ديگ يا تغار قرار مي. پوشاندند و روي تنور را نيز مي ندگذاشت مي

روز بعـد روزه  نزديـك ظهـر   شود و خـود آن فـرد نيـز تـا     آن مكان كس نبايد وارد  روز بعد هيچ
و بـر روي آرد و نمـك انگشـت     يـد آ مـي  حضـرت زهـرا  شـب   شود، نيمهل اگر نذر قبو .گيرد مي
  .)97، شهريور 1مصاحبة ( گذارد مي

نفـر،   هساي كه محقق در آن شركت داشت، باني نذر در شب قبل به جاي گرفتن آرد از  در نمونه
 دادن پـس از انجـام  . يـك برداشـت   بـه  طاقچة خانه گذاشت و سـپس يـك   هسظرف روي  هسآن را در 

صبح روز بعد، صاحب نـذر  . گذاشتن، ظرف آرد در اتاقي دربسته گذاشته شد كردن و پنجه مراحل الك
عنـوان   دادن به مرد خانه براي ماندن در حياط تا زمان اطالع، چادر سفيد دخترش را بـه  پس از هشدار

دان، شمع، شـيريني،   اي از آن آينه، قرآن، سرمه در گوشه. هاي كشيده پهن كرد سفره در اتاقي با پرده
اي از حضـرت زهـرا    رويش بـه دنبـال نشـانه   سپس به سراغ ظرف آرد رفت و . گذاشتچادر و جانماز 

بـي   كـردن كـاچي، داسـتان بـي     هنگـام آمـاده  . نوبت به پخت كاچي و كماچ رسـيد  ،بعد از آن. گشت
گويـا ايـن فـرد    . كرد گفتن وي را همراهي مي اي با بله دختربچه شنبه نقل شد كه پس از هر جمله سه

كشيدن كاچي و پختن كماچ، اندك حاضـران روي   دم ةو در فاصل ،پس از آن. بايد نابالغ باشد ترجيحاً
بـه   داني كه روي سفره بود و با سرمه نديك در آينه نگاه كرد به گاه يك آن. شده نماز خواندند چادر پهن

زمـان سـجاده را ايفـا كـرده بـود از       سپس چادري كه نقش سفره و هـم  .چشمان خود سرمه كشيدند
هـا را   در پايان، آبي كه با آن ظـرف  .بر سر صاحب آن تكانده شد ،اجتشدن حبه نيت روا ،سوي حضار

طبـق يكـي از   . شستند در باغچه ريخته شد تا اگر چيزي از كاچي باقي مانده، خوراك پرندگان شـود 
پـس از   .)1397، مـرداد  2مصـاحبة  (ختنـد  ري گذشـته گـاهي آن را در آب روان مـي    هـا، در  مصاحبه

  .تواند وارد شود اين مرحلة پاياني، به مرد خانه اعالم شد كه مي دادن انجام
انـد، بـه گفتـة     هرچند نگارندگان آن را به چشم نديده. اندازند زردشتيان نيز اين سفره را مي

اي از آشـپزخانه و معمـوالً سـر     گوشـه  تواند گاهي ، حتي ميصاحب سفره استمزداپور، زني كه 
شـده قـرار دهـد و     كند، سنگي را در جاي جـارو  زند، مكان را تاريك  تنور را با آستين خود جارو 
كـردن يـك چـراغ     روشـن و  كـاچي پـس از پخـتن   . گيردبو روزه  هزد روي آن قدري كندر آتش 

اش را  اسـت روزه   تبرك شـده هايي كه حاال م گويد و با خوردن خوراكي سفره را مي ةروغني، قص
چنـد زن   فقـط  شود و غير از صـاحب سـفره   بيش پنهاني محسوب مي و اين سفره كم. گشايد مي

  ].383 ، ص14[ كنند ديگر در آن شركت مي
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براي رهايي زندانيان از اندازند، اما معروف به اين است كه  اين سفره را براي انواع حاجات مي
 ةمضمون قصـ اساس  برتواند  اين شهرت مي .)1397، شهريور 3 مصاحبة(است بند بسيار كارساز 

  .سفره باشد
، تنـور،  سـه شود، نمك، عـدد   در اين آيين، با نمادهايي مانند آرد و غذايي كه با آن پخته مي

هـاي   تك نمادهاي اين سـفره و نمونـه   كه تك صورتي در. روييم ، آينه، چادر و پرنده روبهستداثر 
به همين دليل فقط ساختار كلي توضـيح  . ند، از موضوع اصلي دور خواهيم شدبعدي بررسي شو

  .شود داده مي

  حضرت زهرا ةسفرة ديگچ
انجام ماه صفر  ةچهارشنبانداختن اين سفرة نذري، كه در خراسان رايج است، معموالً در آخرين 

كه  حالي راسم، دردر روز م. شود غذاي ويژه آن ديگچه است كه با برنج و شير درست مي. شود مي
كـردن ديگچـه و پـس از گذاشـتن سـر       هيچ مردي در آن شركت نداشت، صاحب نذر هنگام دم

جا و در پاي ديگ دو ركعـت نمـاز    سپس همان. ديگ، دو شمع را روشن كرد و روي آن گذاشت
. كس ديگري از حاضران كه حاجتي داشت همين كارها را انجـام داد  پس از او، هر. حاجت خواند

، آبـان  4مصـاحبة  (شدن خواسته ايـن ديگچـه را بپزنـد     كنند كه به محض برآورده ها نذر مي آن
به گفتة يكـي از كنشـگران،   . اي انداخته شد هاي كشيده سفره زمان در اتاقي با پرده هم .)1397

شـود   در گذشته معتقد بودند كه اگر آسمان رنـگ ديگچـة حضـرت زهـرا را ببينـد، نجـس مـي       
پس از نشستن حاضران دور سفره، ديگ را با در بسته به اتاق آوردنـد   .)1397ان ، آب4مصاحبة (

 يـا  اثـر پنجـه، مهـر   تـا   ردك ا نگاه رسطح سر آن را برداشت و به همراه چند نفر ديگر  و باني نذر
با تشخيص اَشكالي مانند جاي انگشت با صلوات و شادي اين نـذر  . حضرت زهرا را ببيندتسبيح 

از ايـن غـذا   . نستند و سپس اين ديگچة نظركرده ميان همة حاضـران تقسـيم شـد   را پذيرفته دا
مگر اينكه هنگام خـوردن دعـا كنـد    . شود اين شامل زن آبستن هم مي. هيچ مردي نبايد بخورد

، 5مصـاحبة  (عوض در سال ديگر مبلغي را براي ديگچـه خـرج كنـد     اش سالم باشد و در كه بچه
مراسم پايـان يافـت، امـا در قـديم پـس از پايـان ايـن مرحلـه،         با خوردن ديگچه، ). 1397آبان 
ريختنـد   شسـتند و آن آب را در جـايي ماننـد جـوي روان مـي      لگـن مـي  و   ها را در آفتابه دست

  .)1397، آبان 5مصاحبة (

  )كُماج اُماج(البنين  سفرة ام
و در خراسان به البنين است  ام حضرتكماج، كه منسوب به  نحوة اداي نذر و انداختن سفرة اماج

شود، بدين گونه است كه خانمي كه نذر دارد به اتفاق چند نفر در عصـر روز   اين نام شناخته مي
گيرد و با پاي برهنه درِ هفت خانـه از همسـايگان را    ظرفي در دست مي) شنبه شب سه(دوشنبه 

الزم را براي پخـتن   يك مقداري آرد، روغن، حبوبات، ادويه و ساير مواد از هرآورد و  مي به صدا در
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 سفيد و تميزي كه قبالً در اتـاق پهـن شـده    ةها را روي سفر و آنگيرد  ميآش اماج و نان كماج 
 گـذارد  كـس تـا صـبح بـه آن اتـاق قـدم نمـي        كند و هيچ روشن مي يچراغ سپس. دهد قرار مي

 .)1396، مهر 6مصاحبة (
هنگـام طلـوع    ،شنبه صبح روز سه. نگارنده از اين مرحله به بعد را در مشهد شاهد بوده است

به درون اتاق رفت و بـه نمـاز و دعـا مشـغول     متدين  يزن .كردندهفت عدد شمع روشن  ،آفتاب
روي آرد  يعالمتـ همگـي در پـي   د و دنبا چند نفـر ديگـر وارد اتـاق شـ    سپس صاحب نذر . شد

نـذر قبـول    يننـد، را ببالبنين  هر يا تسبيح حضرت اماثر پنجه يا مكه اگر معتقدند  چون. گشتند
هايي را مانند رد انگشت ديدند، صلوات فرستادند و به بـاني مـژده    پس از اينكه نشانه. استشده 

سـپس از آنچـه از شـب پـيش بـر سـفره       . شدن حاجت را دادند و از وي التماس دعا كردنـد  روا
و در  كـه دعـوت شـده    يمهمانـان گاه  آن. گذاشته شده بود، نان فطير و آش اماج و كماج پختند

 و البنـين  روضـة ام   خـانمي  .ندسـت نش هو دور سـفر  شدندوارد  اتاق ديگر به انتظار نشسته بودند،
. خواند كه در ميان هر آيه حاضران با ذكري وي را همراهـي كردنـد  را » يس«هفت آيه از سورة 

ن شدن در آن، تبـرك ايـ   گويي با سهيم. پرداختند پس از پايان اين بخش، به خوردن نان و آش 
 ان، در همين هنگام هركس كـه آرزو  طبق گفتة يكي از كنشگر. كنند غذا را وارد زندگي خود مي

خود نيز ايـن سـفره را    شود، برآورده حاجتش كه صورتي در و كند مي نيت دل و حاجتي دارد در
همچنين، اگر آن را براي شفا انداخته باشند، صاحب نذر يـك قاشـق از آش بـه    . خواهد انداخت

كند و عالوه بـر ايـن    گاه انگشت كوچك خود را با دودة شمع سفره سياه مي آن. خوراند مي بيمار
عالوه و ضربدر نيز بر سينة وي  گذارد، دو عالمت به شكل به كه خالي بر پيشاني خود و بيمار مي

گويـد كـه    شـونده مـي   البتـه مصـاحبه  . كنـد  تيغة چاقويي را هم بـه دوده آغشـته مـي   . كشد مي
  .)1396، مهر 7مصاحبة (ديگر شاهد انجام اين عمل نبوده است هاست  سال

شـده موجـود    كند كـه در اجـراي ديـده    هايي را نقل مي شكورزاده در وصف اين سفره بخش
گذارد تا ظهـر،   كند و مي شنبه هفت شمع درست مي صاحب نذر در هنگام طلوع آفتاب سه: نبود

خوانـدن روضـه و سـورة    هنگام ... خشك شوندها را در وسط سفره روشن كند،  خواهد آن كه مي
رو بـه قبلـه در كنـار سـفره      ،بايسـتي فاطمـه باشـد    كه اسمش حتماً مـي  ،نابالغ يدخترياسين 

اسـت و بـا   ظرف پر از اماج و بشـقاب خـالي و قاشـق در جلـويش     يك كه  اي ه گونهب؛ نشيند مي
هـا   ن آش را بـا آش ديگـر ظـرف   در پايـان، ايـ  . ريـزد  ها مي اماج را در ظرف، ن هر آيهشد هخواند

شـدن   شده با دعا پـيش از تقسـيم   به اين شكل، غذاي متبرك]. 20ـ16، ص8[ كنند مخلوط مي
  .كند باقي غذا را نيز تبرك مي

اي ايـن سـفره قـرار     دليل چنين تفاوتي شايد اين باشد كه اين مراحل در ردة آداب منطقـه 
رش شكورزاده مربوط به ساليان گذشته است، احتمال ديگر نيز اين است كه چون گزا. گيرند مي

تـك اجـزاي    واقع، تقيد بـه اجـراي تـك    در. شوند بينيم كه ديگر انجام نمي مناسكي را در آن مي
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ها كمتر شده است؛ مانند لزوم پخت در فضاي بسته كـه در آنچـه ديـده شـد، بـه تناسـب        آيين
  .تهاي امروزي، اين كار در يك آشپزخانة اُپن انجام گرف خانه

راي هر حاجتي از قبيل شفاي بيمار، سالمت مسـافر و اداي قـرض بـه جـا آورده     اين رسم ب
ايـن  . شوند از زندان به اين سفره متوسل مينزديكان خالصي براي  خصوص بهزنان  ولي. شود مي

كس هم اين سفره را نذر كند بايـد بـه نيـت آن خـاتون       و هر است )ع( البنين سفره مخصوص ام
 بـه  بخـورد  آن از كـه  و مردان بخورند، چـون مـردي   باردار اين آش را زنان ضمن، نبايد در. باشد

، 8مصـاحبة  (شـود   مـي  گرفتار زندان در روزي باشد، پسر هم اگر زن فرزندزندان خواهد افتاد و 
  .)1396مهر 

  سفرة حضرت خضر
هـاي   از سفره اي از آن در تهران بررسي شد، همانند بسياري سفرة نذري حضرت خضر، كه نمونه

گفتند كـه پريـان آسـمان و نـور      در گذشته مي. شود زنانه، دور از نور مستقيم آفتاب انداخته مي
  بــه همــين دليــل ســفره را گــاه در زيــرزمين خانــه . خورشــيد نبايــد محتويــات آن را ببيننــد

كه سـر  شوند، اشيايي  ها كه چندين نفر در تدارك آن سهيم مي به جز انواع خوراك. انداختند مي
سفره است شامل آينه، قرآن، سجاده، جانماز، برگ سبز، آفتابه و لگن، اسـفند، گـالب، سـرمه و    

  .دان، شمع، شمعدان، گل، سكه، پارچة ترمه است سرمه
صاحب نذر پس از نماز . هاي كشيده انداخته شد اين نمونه در شب جمعه و در اتاقي با پرده

روز بعد با وضو در را گشود و بادقـت  . را بست  رِ اتاقو دعا و خواستن حاجت و افروختن شمع، د
  حـق   در پيشـگاه   معتقدند اگر نذرشان  نذردهندگان. چيزهايي را كه در سفره بود نگاه كرد همة 

... و  شود و قاووت، آرد، حلوا، كـاچى  مي  بسته در  وارد اتاق  هنگام  خضر شب  شود، حضرت  پذيرفته
شدن حاجتش را  و برآورده  حضور خضر  شده، صاحب نذر نشانة بررسي در نمونة. كند را تبرك مى

  .حلوا ديد  روي
گويا در مواردي چنانچه آبي در لگن ديده شود نيز گويند كه حضرت خضر دسـت بـه نمـاز    

نشـيند و مهمـان دعـوت     شايان ذكر است، در كنار اين سفره كسي به تنـاول نمـي  . گرفته است
كردة حضـرت   تا آن زمان آرد نظر. شود پس از تحويل سال موكول ميشود، بلكه پذيرايي به  نمي

در موقع . خورند كنند تا سفت شود و آن را به نيت تبرك مي خضر را با مقداري شير مخلوط مي
پس از گستردن . اش را بچشد ها نبايد كسي مطلقاً از آن بخورد و حتي مزه كردن خوراكي درست

شده، فقط كسي كه نـذر كـرده    البته در مورد مطالعه( .]22[د سفره، كل خانواده بايد غسل كنن
هاي فراوانـي   در پايان، حاضران با خوراك. زمان اداي آيين نيز تحويل سال نبود.) بود غسل كرد

سوز را با خود  هاي نيم  كه بر سفره نهاده شده بود پذيرايي شدند و آنان كه آرزويي داشتند، شمع
  .حاجت، بر سفرة خضري كه خود خواهند انداخت روشن كنند شدن بردند تا در صورت روا
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  )پريان دختر شاه(پريان  سفرة شاه
در . هـم دارنـد   هايي با شود كه تفاوت اين آيين هم در ميان مسلمانان و هم زردشتيان برگزار مي

ذكر شايان . اي نيز از ميان زردشتيان كرمان بررسي شده است اينجا يك نمونه از دزفول و نمونه
  .كنند است كه اكنون شمار اندكي از هر دو گروه اين نذر را اجرا مي

طبـق آنچـه   . اندازند اي از ماه رجب مي مردم دزفول اين سفره را فقط در شنبه يا چهارشنبه
. گر ديده است، صاحب نذر روزه گرفت و خوراكي به نام شكركُنجي درست كـرد  نگارندة پژوهش

هـا   برگ سبز كُنار و آينه بر سفره گذاشت و روسري سبزي را روي آن آن را به همراه نان و پنير،
ركعتي  سپس ده نماز دو. و شمع روشن كرد) شود گاه فقط روي شكركنجي انداخته مي(انداخت 

پريان، درخت كُنـار سـبز،        پريان، حور پريان، ماه زمان، شاه براي حضرت علي، حضرت فاطمه، امام
پـس از آن، بـراي ديگـران داسـتاني را دربـارة مـردي       . عرب خوانـد  مرد  پادشاه و پادشاه، دختر 

هايي كه برايشان نماز خوانـده شـده بـود در آن حضـور      خاركَن تعريف كرد كه بيشتر شخصيت
سپس پارچـة سـبز   . زدند زمان، شنوندگان مقداري حنا را در كف دست خود هم مي هم. داشتند

گـاه بـا خـوردن     آن. پريان را روي شكركنجي بيابنـد  ن شاهرا كنار زدند و سعي كردند اثر انگشتا
  .ها مراسم به پايان رسيد خوراك
كند اين است كه منعـي بـراي    شده متفاوت مي اي كه اين سفره را از ديگر موارد معرفي نكته

هرچنـد مزداپـور ايـن آيـين را در آن دسـته      . هـا بـراي مـردان نيسـت     ورود يا خوردن خـوراك 
، ]384، ص8[ دهد كه مرد و حتي زن آبستن را اجازة حضور نيسـت  قرار ميهاي زردشتي  سفره

  .در مصاحبه و مشاهده نمونة زردشتي اين سفره نيز چنين چيزي ديده يا شنيده نشد
اي انداخته شد كه در چهار گوشة آن كنجد، شكر، كشمش و شمع گذارده شد  شبانگاه سفره

ربت، روغن جوشي، كُماچ، ميوه، آجيل، كندر، گل و و آينه، گالب، سير، سركه، شيريني، حلوا، ش
مرغي نيز ويژة اين نذر سر بريده بودند كه پس از پخت بر سفره . در ميان آن بود اوستانيز كتاب 
سـپس در را تـا صـبح    . نمك را نيز در نعلبكي ريختند و رويش را كامالً صـاف كردنـد  . گذاشتند

را خواندنـد و   اوسـتا هاي  دن در، بر سر سفره مناجاتآنان نيز روزه گرفتند و پس از گشو. بستند
كردن شمع همگي بيرون آمدند و بار ديگر در را  گاه پس از روشن آن. پريان را گفتند داستان شاه
مصاحبة (اصطالح مدت كوتاهي سفره در سكوت باشد و خوبان و پيران خشنود شوند  بستند تا به

  .ها آيين را به پايان رساندند ن خوراكسپس بازگشتند و با خورد ).1397، آبان 9
گشـتند و آن را از   گويا در شكل اصيل آن، پس از ورود به دنبال اثر انگشت روي نمـك مـي  

  .)1397، آبان 9مصاحبة (دانستند كه در حال حاضر تأكيد زيادي روي آن نيست  خوبان مي
بـي   پريـان، بـي   شـاه  هـايي ماننـد   طبق گفتة باني اين سفره، انجمن زردشتيان برپايي سـفره 

ها منع كرده و نذرها  زردشتي دانستن آن را به علت خرافات يا غير) روز وهمن(شنبه و وهمرو  سه
  .ها ندارند به همين دليل، نسل امروز اعتقادي به اين سفره. دهند را به نام گهنبارها انجام مي
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  ها تجزيه و تحليل داده
. شوند تا به واسطة وي حاجتي گرفتـه شـود   ميهاي نذري اغلب براي شخصي مقدس برپا  سفره

تـوان تفكيـك كـرد     هـا را مـي   شود كه آن ها ديده مي سه مرحلة انتقال امر مقدس در اين سفره
  ).2جدول (

تـوان بخـش نمايشـي آيـين      هايي مانند چيدن سفره و به دنبال نشـانه گشـتن را مـي    بخش
گفتن قصة ويژه هر سـفره و نيـز   . استشده يكي  اين قسمت در هر پنج مورد سفرة ذكر. دانست

تـري   اما بخش كـنش گسـترة بـزرگ   . دعا و نماز يا روضه شكل آموزشي انتقال امر مقدس است
  .اي كامالً يكسان نيست دارد و با وجود شباهت بسيار در هيچ دو سفره

  
  هاي آييني با رويكرد انتقال امر مقدس نتايج تفكيك در سفره. 2جدول

شكل
 

انتقال امهاي 
سر 

مقد
سفرة بي  

بي 
  

 سه
شنبه

سفرة   
ديگچه 

حضرت زهرا
  

 امسفرة 
البنين

سفرة   
حضرت 
خضر

 شاهسفرة   
پريان

  

  نمايش

هـاي   ـ چيـدني 
آينه، آرد، : سفره
  ...دان و سرمه

ـ ديدن نشان از 
حضـــــــــرت 

ــر ) س(فاطمــه ب
  روي آرد

هـاي   ـ چيـدني 
چراغ، نان : سفره

  ...و پنير و
ـ ديدن نشان از 
حضـــــــــرت 

روي ) س(زهــرا 
  ديگچه

هـاي   ـ چيـدني 
چراغ، آرد : سفره

و ديگر مواد آش 
  اماج

ـ ديدن نشان از 
البنين بر روي  ام
  آرد

هـاي   ـ چيـدني 
ــفره ــه، : سـ آينـ

ــه و  ــرآن، آفتاب ق
لگــن، گـــالب،  

  ...دان و سرمه
ــدن آب  ــ ديـ ــ
ــا   ــن ي درون لگ
ــر  نشــان از خض

  ...روي آرد يا 

هـاي   ـ چيـدني 
چراغ، حنا : سفره

  ...و
ـ ديدن نشان از 

ــاه ) دختـــر( شـ
  پريان

  كنش

 ـ گردآوري آرد
  كردن آرد ـ الك

ـ در جايي پنهان 
  گذاردن آرد

ــ روزه ــرفتن  ـ گ
  صاحب نذر

  ـ چيدن سفره
  ـ پخت كاچي
پي  در ـ تأييد پي

داستان از سوي 
  دختري نابالغ

  ـ خوردن كاچي
كشـيدن   رمهسـ 

  با  نگاه به آينه
تكاندن سـفره   ـ

بر سـر صـاحب   
 حاجت

  ـ چيدن سفره
  ـ پخت ديگچه

  كردن آن ـ دم
كـردن   ـ روشـن 

ــمع روي در  شـ
  ديگ

خوانـدن   ـ نمـاز 
  كنار ديگ

كـردن سـر    ـ باز
ــاقي  ديــگ در ات

  روزن بي
  ـ خوردن ديگچه

 گردآوري آردـ
بودن در  ـ پابرهنه

  زمان گردآوري
  ـ چيدن سفره

كـردن   ـ روشـن 
  چراغ بر سر آن

ـ گذاردن سفره 
در اتاق دربسـته  

  در طول شب
ـ خواندن نماز از 
  سوي صاحب نذر
اج ـ پخت آش ام

  و كماج
جا شـدن   به ـ جا

آش در ميان دو 
ظرف به دسـت  
ــالغ  ــر نابـ دختـ

  ـ چيدن سفره
  ـ بستن در اتاق

كــردن  ـــ غســل
همـــة اعضـــاي 

  خانواده
كـردن   ـ مخلوط
كرده بـا   آرد نظر

  شير
ــوردن  ــ خــ ـــ

هــاي  خــوراكي
ســفره پــس از  

  تحويل سال

  ـ چيدن سفره
ـ پوشاندن روي 

  سفره
ــ روزه ــرفتن  ـ گ

  صاحب نذر
زدن حنا در  ـ هم

  كف دست
ــنش  ــ واكــ ـــ
ــه   ــران بـ حاضـ

  داستان
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شكل
 

انتقال امهاي 
سر 

مقد
سفرة بي  

بي 
  

 سه
شنبه

سفرة   
ديگچه 

حضرت زهرا
  

 امسفرة 
البنين

سفرة   
حضرت 
خضر

 شاهسفرة   
پريان

  

نام حـين  فاطمه
  دعا و روضه

كـردن   مخلوط ـ
آن آش با ظرف 

  اصلي
ــيم و   ــ تقسـ ــ

  خوردن آش
ــ در صـــورت  ــ
: وجـــود بيمـــار

خوراندن كمي از 
غذاي متبرك به 
بيمار، گذاشـتن  
عالمــــت روي  
پيشاني و سـينة  
او با دودة شـمع  
ــفره،  ســــــــ

تيغة  كردن سياه
يك چاقو با دودة 

 همان شمع

  آموزش
 ـ قصه

ـ خواندن نماز و 
 دعا

ـ خواندن روضه   ـ نماز و دعا
  و قرآن

ـ خواندن نماز و 
  دعا

  قصه ـ
  ـ خواندن نماز

  نگارندگان: منبع
  

هايي را ديديم كه ترنر براي آستانگي، كه در دل  ، برخي از ويژگي1پيش از اين و در جدول 
از آن، چند حالت ديگـر نيـز اضـافه شـد ماننـد      پس . شود، برشمرده است واره ايجاد مي جماعت

هـا   هاي مطالعاتي چند مـورد از آن  يك از نمونه در هر... . مرگ، در رحم بودن، در تاريكي بودن و
در آن ديـده   شـده  هـاي بررسـي   شنبه است كه همة جنبه بي سه فقط سفرة بي. قابل تعبير است

  ).3جدول (شود  مي
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  ها  گي و آستانگي در سفره واره هاي جماعت مصداق جنبه. 3جدول 

مصداق 
جنبه
 

جماعتهاي 
 

وارگي 
و آستانگي

  

سفرة
  

 بي
بي سه
 

شنبه
سفرة ديگچه   
حضرت زهرا

ش  
سفرة آ

  
اُماج
 

كُماج
سفرة حضرت   

خضر
 شاهسفرة   
پريان

  

و از ميان  برابري
رفتن منزلت 
  اجتماعي

  گدايي آرد
خواندن نماز در 
آشپزخانه و در 
  پاي ديگ نذري

  ـ گدايي آرد
  ـ پابرهنگي

شركت ديگران
در تامين 

هاي  خوراك
  سفره

  

  انزوا
بودن جمعجدا

زنانة مراسم از 
 مردان

بودن جمعجدا
زنانة مراسم از 

 مردان

بودن جمع جدا
زنانة مراسم از 

 مردان

بودن جمع جدا
زنانة مراسم از 

  مردان
  

  تاريكي

ـ انداختن سفره
و پخت كاچي در 

فضاي 
  تاريك نيمه

آرد ـ گذاشتن 
درون تنور، زير 
ديگ يا تغار يا 
فضايي دربسته 
 در طول شب

كردن در ديگ  باز
در اتاقي 

تاريك و  نيمه
بدون وجود نور 

  خورشيد

انداختن سفره 
در اتاقي 

دربسته در 
  طول شب

انداختن سفره 
در اتاقي 

دربسته در 
  طول شب

  پوشاندن سفره

گذاشتن آرد در  در رحم بودن
         تنور

  نبود جنسيت
حضور دختر

نابالغ در بخشي 
 از مراسم

  
حضور دختر 

نابالغ در بخشي 
  از مراسم

    

  ارجاع به
هاي  قدرت

  رازآميز

ـ سفره منسوب
به سه بانوي 

بي  بي(مقدس 
بي  شنبه، بي سه

 )بي نورحور، بي

سفره منسوب به 
  حضرت زهرا

سفره منسوب 
  البنين به ام

سفره منسوب 
  نبي به خضر 

سفره منسوب 
  پريان شاهبه 

  پيروي از
هاي  آموزه

  مقدس
  گرفتن روزه  غسل  نماز  نماز  گرفتن روزه

  نگارندگان: منبع
  
  



  385   هاي گذار اساس نظرية آيين هاي نذري زنانه بر تحليل سفره

واره و آستانگي،  كردن مصاديق جماعت هاي انتقال امر مقدس و نيز پيدا پس از تفكيك شكل
شوند كه به مسئلة اصـلي پاسـخ داده    اي جدا مي نظر به گونه هاي مورد در اين بخش اجزاي آيين

هـاي نـذر كمتـر محسـوس      ويژه پيوند در سفره از ميان مراحل گذار، گسست و بحران و به. شود
  ).4جدول(گذرد  هستند و بيشترين بخش آيين در حالت آستانگي مي

بـي   هـاي بـي   پريان كمتـر و در سـفره   بينيم كه گسست در سفرة شاه مي 4با نگاه به جدول 
مرحلة گذار، كـه در آن فـرد وارد   . شده است  رد بررسيكماج بيشتر از ديگر موا و شنبه و اماج سه

كردن سفره در فضايي  اين مرحله با پهن. تر است شود، نيز در اين دو سفره گسترده آستانگي مي
اسـت، آغـاز شـده و پـس از      گونـه و داراي تـابو شـده     كه به صورت موقت مكاني خاص، مقدس

غذاي متبرك، كه آغاز پيوند اسـت، بـه پايـان     آداب گوناگون با ورود به مرحلة صرف دادن انجام
تواننـد وارد   در بيشتر موارد، پايان قطعي وضعيت گذار هنگـامي اسـت كـه مـردان مـي     . رسد مي

  .فضاي خانه شوند
  

  اساس مراحل گذار تفكيك اجزاي آيين بر. 4جدول 

مراحل گذار
  

سفرة بي
 

بي 
 سه

شنبه
سفرة ديگچه   
حضرت زهرا

  

سفرة ام
 

البنين 
)

اماج
 و 

كماج
سفرة حضرت   )

خضر
 شاهسفرة   
پريان

  
  گسست

  ـ گدايي آييني
بودن  ـ لزوم دور

مردان از تمامي 
هاي  مراحل و مكان 

  اجراي آيين
  

بودن  ـ لزوم دور
  مردان از تمامي

مراحل و 
هاي اجراي  مكان

  آيين

  ـ گدايي آييني
  ها ـ درآوردن كفش

بودن  ـ لزوم دور
  مردان از تمامي

 هاي مراحل و مكان
  اجراي آيين

بودن ـ لزوم دور
مردان از تمامي 

مراحل و  
هاي  مكان

  اجراي آيين
  كردن ـ غسل

  

  

ميانگي 
  )آستانه(

كردن سفرةـ پهن
نذر در فضايي 

تاريك با در و  نيمه
پنجرة بسته و پردة 

در برخي (كشيده 
جاها سفره را صبح 

  )چينند روز بعد مي
ـ گذاردن ظرف آرد 
درون تنور يا اتاق 
دربسته در طول 

  شب
 ـ گرفتن روزه

كردن سفرةـ پهن
نذر در فضايي 

تاريك با در و  نيمه
پنجرة بسته و 
  پردة كشيده

ـ پخت غذاي 
  آييني

كردن و  ـ روشن
گذاردن شمع 
  روي ديگ

خواندن پاي  ـ نماز
 ديگ

فرة كردن سـ پهن
نذر در فضايي 

تاريك با در و  نيمه
پنجرة بسته و پردة 

  كشيده 
ـ بستن در و عدم 
  ورود در طول شب
ـ ورود به اتاق در 

  صبح
به دنبال نشانه  ـ

  گشتن روي آرد
ـ نماز گزاردن بر سر 

كردن  ـ پهن
سفرة نذر در 

فضايي 
تاريك با  نيمه

در و پنجرة 
بسته و پردة 

  كشيده
  ـ نماز و دعا

ـ بستن در و 
عدم ورود تا 
  سال تحويل
ـ ورود زني با

بستن در و  ـ
عدم ورود در 
طول شب 

  )زردشتيان(
ـ ورود به اتاق 

  در صبح
  ـ گرفتن روزه
  ـ نمازگزاردن
بر سر سفره 

  )دزفول(
ـ پوشاندن 
روي سفره 
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مراحل گذار

  

سفرة بي
 

بي 
 سه

شنبه
سفرة ديگچه   
حضرت زهرا

  

سفرة ام
 

البنين 
)

اماج
 و 

كماج
سفرة حضرت   )

خضر
 شاهسفرة   
پريان

  

ـ با وضو وارد اتاق
  شدن در صبح

ـ به دنبال نشانة 
پذيرش گشتن روي 

  آرد و نمك
ـ پخت كاچي با 

  همان آرد
زمان گفتن  ـ هم

داستان ويژة اين 
  سفره
كردن  ـ پياپي تأييد

  دختر نابالغ
  ـ خواندن نماز و دعا

ه آينه نگاه بـ 
  كشيدن و سرمه

ـ گاه تكانيدن 
چادري كه به جاي 

سر سفره بوده بر 
  يكي از حضار

كردن سرـ باز
ديگ در اتاقي 
بدون روزن به 

  آسمان
ـ به دنبال نشانة 
پذيرش گشتن 
  روي ديگچه

  

 سفره
) نان(ـ پخت كماج 

و آش اماج با آرد 
  شده گردآوري

ـ آمدن ديگران بر 
  سر سفره

ـ خواندن روضه و 
  قرآن
زمان  ـ هم

شدن آش از  ريخته
ظرفي به ظرف ديگر 
به دست دختر نابالغ 

هفت (با نام فاطمه 
  )بار
كردن آش  ـ مخلوط

  متبرك با بقية غذا
ـ در صورت وجود 

خوراندن كمي : بيمار
از غذاي متبرك به 

بيمار، گذاشتن 
عالمت روي پيشاني 
و سينة او با دودة 

شمع سفره، 
كردن تيغة يك  سياه
با دودة همان  چاقو

 شمع

 وضو به اتاق
ـ به دنبال 

نشانه گشتن 
  ...روي آرد يا 

 كردن ـ مخلوط
  آرد و شير

  

  )دزفول(
ـ گفتن 
داستان 

مربوط به اين 
سفره و 
همراهي 
  حاضران

كردن  ـ ترك
اتاق براي 

مدتي 
  )زردشتيان(

ـ به دنبال 
نشانه گشتن 

روي 
كنجي  حلوا

و ) دزفول(
نمك 

  )زردشتيان(
  
  

  پيوند

  ـ خوردن كاچي
  ها ـ شستن ظرف
ـ ريختن آب 

شويي در آب  ظرف
  روان

  ـ اجازة ورود مردان

 ـ خوردن ديگچه
ها  ـ شستن دست

  ها و ظرف
آب  ـ ريختن پس
  در آب روان

ـ اجازة ورود 
 مردان

ـ تقسيم و خوردن 
زمان  آش و هم

  طلب حاجت
  ـ اجازة ورود مردان

ـ خوردن 
هاي  خوراك
  سفره

 ـ اجازة ورود
  مردان

ـ خوردن 
هاي  خوراك
  سفره

  نگارندگان: منبع
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در اين نوع آيين اجتماعي، كه براي انواع مقاصد مانند طلب شـفا، رفـع گرفتـاري، گشـايش     
شـدن ظـاهري آن بـه     شود، با وجود تفكيك جنسيتي و محدود برگزار مي... بخت، فرزندآوري و 

ويـژه در آن دسـته    در طول انجام، بـه . اند آن واقع مردان نيز تابع قاعدة توان گفت كه در زنان مي
شدن از فضاي اجراي آيـين   ها با پذيرش اين اصل و دور كه همراه با منع حضور مردان است، آن

  .شوند ان فرعي تبديل مي عمالً به كنشگر
. دهند ها را شرح مي منشأ اين آيين اي سر كه به گونه اي دارند دو مورد از اين پنج سفره قصه

، 7[ گرا به قائم به ذات نبودن اسطوره و پيوند آن بـا آيـين معتقدنـد    آيين  پردازان اسطورة نظريه
شـوند افسـانه بـه شـمار      هـا گفتـه مـي    هايي كه براي اين سـفره  درست است كه قصه ].109ص
لـوي اسـتروس   اي كـه   ها بسيار باريك است؛ بـه گونـه   ها و افسانه مرز ميان اسطورهاما آيند،  مي

بسـياري از مضـامين ماننـد روايـت، اشـخاص و       .شناسـد  نمي ها آن كردن ي جدادليلي جدي برا
 يهـا  ها يـا داسـتان   افسانه. هاي آشكاري نيز دارند ولي تفاوت اند، ها ميان اين دو مشترك مايه بن

و بيشـتر   شـناختي، متـافيزيكي و طبيعـي ندارنـد     هاي كيهـان  يژگيو ،ها اسطوره برخالف پريان،
هـا را بـه صـورتي     مايـه  هـاي پريـان درون   ديگر اينكه، داسـتان . ندا و اخالقياي، اجتماعي  منطقه

بـا  . بـارز اسـطوره اسـت    ويژگيها  مايه تر اين درون دهند، حال آنكه تحقق قوي ضعيف انتقال مي
ـ  از سـاختارهاي اجتمـاعي   برخاسـته هـا   اسـطوره  همچـون  درسـت  ها وجود اين، افسانه ، 13 [ دان

ها را به نوعي اسطورة مرتبط با آيـين دانسـت كـه بخشـي از آن را تبيـين       توان آن مي  ].123ص
آوردن مسـتمر   جـا  ها نيرويي مقدس در اوج استيصال راه رهايي را، كه در به در اين قصه. كند مي

بـه محـض انجـام، وضـعيت ناگهـان بهبـود       . دهـد  آن آيين است، به قهرمان داستان آموزش مي
شود و اين بـار گرفتـاري بـه شـكلي      آن كار كوتاهي مي دادن اي در انجام د به گونهاما بع. يابد مي

شـود و بـا اداي آيـين شـرايط      شخصيت داستان متوجه دليـل مـي  . آيد شديدتر از قبل پيش مي
اي هستند كه قصة  دهندگان همان عمل آييني حال زنان اين جمع ادامه. شود خوبي عوض مي به

تـوان گفـت كـه در     حتـي مـي  . كنـد  و اهميتش بر زندگاني را تعريف مـي آغاز آن و ميزان تأثير 
همسـر  : شنبه به نوعي براي نبود مردان در اين آيين نيز دليل آورده شده است بي سه داستان بي

  .شود مي اچيكاعتقادي و با نگاهي تحقيرآميز مانع پختن  شخصيت داستان از روي بي

  بندي جمع
آمدن يـك مشـكل برپـا     اند كه در مواقع پيش زنان از زندگي هاي نذري نوعي خوانش ويژة سفره
هـاي   هـايي هسـتند كـه در آن افـرادي از گـروه      واره هـاي كوچـك، جماعـت    اين جمع. شوند مي

در هـر  . آورنـد  مقدس را بجا مـي  آيند و همگي رسمي  اجتماعي و با شرايط گوناگون گرد هم مي
به ايـن معنـا كـه    . شود ديده مي حالت آستانگياجتماعي ـ  هاي فرهنگي از ويژگي نمونه، شماري

ساختاري داراي حالتي از انزواي نسبي هستند كه دوري از برخـي   هاي ميان زنان در اين وضعيت
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قلب آسـتانگي امـري مقـدس اسـت كـه داراي      . هاي فرهنگي و اجتماعي پيشين است از جايگاه
آوردن آنچـه بـر سـفره     رد، از فـراهم گـذ  هر آنچه در اداي آيين مي. هايي براي انتقال است مؤلفه
هاي اين  گذارند تا خوردن خوراك مقدس، صورتي از نمايش، كنش و آموزش است كه مؤلفه مي

  .انتقال هستند؛ امري كه اصل موضوع آستانگي است
. هـا دانسـت   ها را اسـطورة ايـن آيـين    توان آن كه مي هاي دارند ها قصه اي از اين سفره دسته

ها نيز،  در اين سفره. هاست گيري اي است كه دربارة چگونگي شكل اي آستانه اسطوره خود پديده
كنند كه از پيش مقرر شده است و در ادامه قول و قراري است كه در زمـان و   مناسكي را ادا مي

  .مكاني نامعلوم گذاشته شده است
هـا، عاليـق و    دهد كـه ارزش  هاي ديگر، ميان افرادي رخ مي اين آيين گذار، مانند همة نمونه

اي گدايي را نمـايش   ها و در آغاز آيين، صاحبان نذر گونه در برخي نمونه. تاريخي مشترك دارند
گانـه گـذار،    هاي سه توان در ميان كنش دهند كه اين مورد به اضافه منع حضور مردان را مي مي

قدسـي تـا    پس از ورود به مرحلة آستانگي، باور به حضور نيروي رازآميـز . نوعي گسست دانست
. شـود  پايان كار ادامه دارد كه ديدن نشانة ملموس از آن دليل به ثمر رسيدن آيين دانسـته مـي  

دور از مـردان، در جمعـي   : شـوند  اي پنهـان بـه جـاي آورده مـي     هاي نذري به گونه بيشتر سفره
اجراي بخشي از آيين در جمع اسـت و بخشـي بـه عهـدة     . تاريك و بسته محدود، در جايي نيمه

حب نذر كه بايد آن را انجام دهد تا در پايان پس از ديدن نشانه و با اطمينان قلبي حاصل از صا
  .اجراي آيين وارد مرحلة پيوند شود و آن را به پايان برساند

افتد، آرامش در نتيجـة اميـد بـه بـرآورده شـدن       اتفاقي كه در پايان اين گذار براي زنان مي
زنـان در طـي زمـان    . اي با قدرت الوهي صاحب سفره است لهآرزوهايشان از راه نوعي كنش مباد

را ... هاي زندگي همچون سالمت خانواده، باروري، ازدواج، رهايي از بند، بركـت و  راه رفع دغدغه
شان است كه باعـث اتصـال    اند و گويي نيروي حاصل از هويت جمعي ها يافته واره در اين جماعت

  .شده است به نيروي قدسي و بازنمايي امر غايب
طلبـد و   در اين ميان، نمادهاي آييني فراواني وجود دارند كه تحليلشان تحقيقي ديگر را مي

هـاي   هاي معاصر را، كه يكـي از وجـه   اين پژوهش گروهي از آيين. لذا بدان پرداخته نشده است
از تعـدادي هماننـد آنچـه    . ها زنانگي است، در پنج منطقـة ايـران بررسـي كـرد     تأثيرگذار بر آن

هـايي از   سالخوردگان شنيده يا در منابع نوشته شده، برگزار شدند و برخي فقـط بـا اداي بخـش   
پريان تأكيـد   ويژه در مورد سفرة شاه برگزاركنندگان سنيني باالي شصت داشتند و به همة . آيين

. داشتند كه در ساليان اخير كمتر كسي آن را برگزار كرده و كمتر جـواني بـه آن معتقـد اسـت    
آيـد   رداختن به داليل و پيامدهاي اين مسئله در حيطة اين تحقيق نبوده است؛ اما به نظـر مـي  پ

ها ضروري است، زيرا فقـط معرفـي صـرف     هاي ايران در دوران زوال آن كه تحليل فرايندي آيين
  .هاي نادرست در پي داشته باشد تواند شناخت ناقص و برداشت مي
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