اقتصاد سوگواری ،عمادالدين باقی
اساس اين تحقيق در بيان نظريه همآغوشی حوزههای عرفی و قدسی ،دين و دنيا و امور الهوتی و ناسوتی و نقد
تصور رايج حقيقیدانستن دوگانهبينی در اين عرصه است .اين تحقيق در ادامة نوشتههای ديگر نگارنده و مطالعات تجربی
برای نشاندادن اعتباریبودن اين تفکيک بوده و اينبار موضوع سوگواریها را برای اثبات تجربی نظرية خويش برگزيده
است
چکيده
اساس اين تحقيق در بيان نظرية همآغوشی حوزههای عرفی و قدسی ،دين و دنيا و امور الهوتی و ناسوتی و نقد تصور رايج
حقيقیدانستن دوگانهبينی در اين عرصه است .اين تحقيق در ادامة نوشتههای ديگر نگارنده و مطالعات تجربی برای
نشاندادن اعتباریبودن اين تفکيک بوده و اينبار موضوع سوگواریها را برای اثبات تجربی نظرية خويش برگزيده است.
بخشی از تحقيق در زمينة وسايل سوگواری است و میخواهد نشان دهد که نابانگاری دربارة کنشهای مذهبی و برچسب
صرف به آن با واقعيت اجتماعی همخوانی ندارد و در واقعيت اجتماعی امور قدسی کامالً از امور دنيوی منتزع
قدسیزدن ِ
نيستند ،چنانکه سوگواریها با وجود جلوة مذهبی و معنوی خود بهشيوههای گوناگونی با زندگی مردم پيوند دارند .از جمله
اينکه گردش مالی عظيمی در پشت سوگواریها نهفته است که در دوام اين کنش مؤثر است.
واژگان کليدی :
عرفی،قدسی،اعتباری و حقيقی،دوآليسم ،سکوالريزم ،سکوالريزاسيون،ابزار سوگواری ،پول ،طبقه ،نذر ،وقف
پرچم ،پرده ،کتيبه ،پالکارد ،پوستر ،شمايلها ،چفيه ،رخت ماتم ،پوشاک تعزيه ،خيمه،سنج ،دهل ،طبل ،کرنا ،شيپور،
شمشير ،خنجر ،سپر ،زره ،علم ،عالمت ،زنجير
مقدمه
اين مقاله بخشی از پژوهشی گسترده دربارة ابعاد مختلف سوگواریهای مذهبی با تکيه بر مراسم محرم است که با رويکرد
مردمشناسی و جامعهشناسی انجام شده است .اين تحقيق با مشکالت فراوانی روبهرو بوده است .درازای تاريخی و پهنة
بزرگ جغرافيايی سوگواریهای محرم باعث شده آثار زيادی در اين باب به رشتة تحرير درآيد ،اما اين منابع غالبا ً دارای
مضامين تکراری يا ملفوف به شيفتگی بودهاند و رويکردهای بدون حب و بغض در آنها غايب است .شدت اثرگذاری حادثة
عاشورا حتی کسانی را که کوشيدهاند از داوری ارزشی بپرهيزند مصون نگذاشته است .دسترسی به برخی دادهها با
مشکالتی ازجمله بیاعتمادی روبهرو بوده است .بازاريان به دليل نگرانی از اينکه مبادا اين تحقيق پوششی از جانب
مأموران مالياتی باشد به سختی تن به گفتگو داده يا ترشرويی کردهاند .بنابراين برای جلب اعتماد بايد از ترفندهای مختلفی
استفاده میشد .تنها کسانی که نويسنده را میشناختند همکاری مطلوب نشان میدادند .اينکه مراسم تاسوعا و عاشورا سالی
يکبار برگزار میشود سبب شد محقق نتواند هرسال به بيش از يک شهر برای مطالعه سفر کند ،لذا بخشی از کار ميدانی به
اجبار موکول به فرارسيدن زمان بعدی و در نتيجه طوالنیشدن زمان تحقيق شد.
پرسشها
پرسشهای متعددی برای کل اين تحقيق وجود دارند .برخی از تحقيقات اجتماعی انجامشده حاکی از سير نزولی گرايشهای
مذهبی است ،اما گرايش به سوگواریهای مذهبی روندی معکوس را نشان میدهند .دليل اين تفاوتها چيست و راز و دليل
دوام کنشهای مذهبی در ميان تودة مردم که اوج آن در محرم مشاهده میشود چه بوده است؟
فرضيات
برخی از فرضيات تحقيق -۱ :کارکردهای پارهای از مناسک در زندگی روزمره >دليل دوام آنهاست -۲.و همچنين
بدفهمی مزمن دوگانهپنداری عرصههای عرفی و قدسی و ماديت و معنويت >دليل درک اشتباه در مورد ميزان و کيفيت
گرايش به امور مذهبی است.
چارچوب نظری
مبنای نظری اين تحقيق نظرية همپيوندی و يگانگی مقوالت عرفی و قدسی است .اين نظريه پيشتر در سالهای  ۱۷۱۱و

 ۱۷۳۱منتشر شده است .چکيدة نظريه اين است که دوآليسم امر عرفی و قدسی ،اعتباری است نه حقيقی و متغيرهای دينی
مستقل از امر دنيوی وجود ندارند و امور مقدس و نامقدس و عرفی و قدسی درهم تنيدهاند (ر.ک باقی۱۷۱۱ ،و .)۱۷۳۷همة
صورتهای معنوی و مذهبی در بطن خود يا پس پشت خود واجد سائقههای مادی نيز هستند .هيچ صورت نابی وجود ندارد
و ماديت و معنويت در ميان انسانها بسان جسم و جاناند و اصيلانگاشتن يکی و غيراصيل ديدن ديگری افتادن در دام
دوگانهپنداری است .سکوالريزاسيون فرايند تقدسزدايی است .اما در اين بحث معنای اولية سکوالريسم(دنيوی کردن دين و
از آسمان به زمين آوردن قوانين زندگی) را مدنظر داريم .سپس يک فرآيند مکرر و دائمی تجسدبخشيدن به امور
ص َور مادی و معنوی را و اين متفاوت از سکوالريزاسيون
ماوراءالطبيعی با حفظ درونماية قدسی و معنوی آن يا ادغام ُ
است .زيرا سکوالريزاسيون مشتمل بر فرآيند تبديل قدسی به عرفی و غيردينیشدن است(ر.ک اينگلهارت .)۱۷۳۱ ،يعنی
ثنويتی که پيشتر گفته شد در آن مفروض است و تنها نوعی جايگزينی ،انتقال يا استحاله از سپهر قدسی به سپهر عرفی رخ
میدهد .از آنجا که محتمل است کاربست آن اصطالحات بدفهمیهايی در پی داشته باشد از تعبير فرآيند دائمی تبديل وجهة
قدسی و معنوی به وجهة مادی و ادغام آنها استفاده میکنيم.
فرهنگشناسان فرهنگ را به دو مقولة مادی و غيرمادی تقسيم میکنند (روحاالمينی۲۱ :۱۷۱۲ ،؛ دقتی ۳۳ :۱۷۳۱ ،و
 .)۳۸بر اين سياق مذهب نيز مقولهای فرهنگی شامل دو جنبة مادی و غيرمادی است .جنبة غيرمادی آن عبارت است از
نُرمها ،باورها و ارزشها .جنبة مادی آن بقاع متبرکه ،زيارتگاهها ،اشيای مقدس و ابزار و وسائل جشن و سوگ مذهبیاند.
تعريف دوبخشی و دوگانهبودن جنبههای مادی و معنوی ،خود عاملی برای تقويت دوگانهپنداری عرفی-قدسی است.
اين
ِ
مطالعة دقيق رفتار توده در حوزة مذهب نشان میدهد که آنان بيشتر ميل به زمينیکردن مفاهيم مذهبی دارند .بشر همواره
در پی قابلفهمکردن و عينیساختن امور ماوراءالطبيعی بوده است .درکی که تودة مردم از خدا دارند از طريق تشبيه به
موجودات قابل گنجايش در ذهن آنان است و برايش چشم و گوش و دست و مکان تصور میکنند .آرامگاهها و مکانهايی
باشکوه را برای لمسکردن و بوسيدن و توسلکردن و نيايش با اقبال خود رونق میبخشند .خدای توده با خدای فيلسوفان
هميشه تفاوت داشته است .خدای فيلسوفان و متکلمان خدايی است که بايد خارج از گنجايش فهم عادی آن را درک کرد ،اما
خدای توده همان است که به آدمی شبيهتر است :از او عصبانی میشوند ،با او قهر و آشتی میکنند ،مصيبتها و زلزله و
شرور را به خشم او نسبت میدهند ،از او تغيير تقدير را میخواهند و اگر دعايشان را اجابت نکند از فرمانش سرپيچی
میکنند .از منظر اين پژوهش ،رفتار مزبور (تبديل امور ماوراءالطبيعی به مظاهر مادی و عينی) در واقع رفتاری شبه
غريزی در ميان تودة مردم است .خواص و نخبگان مذهبی و فيلسوفان گويی بيشتر ميل به انتزاعیکردن امور و ذهنی
کردن آنها دارند .در روانشناسی برای رفتار غريزی ويژگیهايی برمیشمرند .مهمترين آنها اين است که رفتارهای
غريزی از الگويی مشابه ،معين و قابل پيشبينی پيروی میکنند و معطوف به هدفاند (کرين .)۱۱-۱۱ :۱۷۸۱ ،در
روانشناسی نظرية غريزه جای خود را به سائقها داد (هيلگارد .)۲۱۱-۲۱۲ :۱۷۱۳ ،منظور از رفتار غريزی در اينجا
عبارت است از يک نيروی درونی پايدار .براساس ويژگیهايی که در روانشناسی برای رفتار غريزی ذکر شده است ،در
جامعهشناسی نيز به رفتاری که دارای دو ويژگی ثبات و دوام باشد غريزی میگويند (شريعتی .)۱۲ :۱۷۳۱ ،هدف مقالة
حاضر اين بوده که نشان دهد تاريخ دراز بتپرستی از آغاز زندگی بشر و بازتوليد اشکال مختلف آن مانند زيارتگاهها و
پديدههای مادی و زمينی ،حتی پس از ابالغ توحيد و يکتاپرستی ،ميل و رفتاری بادوام يا الگوی رفتاری مشابهی در
تجسدبخشيدن به خدا و موجوادت آسمانی و دينی در ميان انسانها وجود دارد .بنابراين اگر سکوالريسم به معنای
زمينیکردن دين و از آسمان و الهوت به ناسوت آوردن آن است ،اين امر در ميان تودة مردم به صورت ارتکازی وجود
دارد؛ حتی اگر خودشان انکار کنند .اين نظريه در ادامة نفی دوآليسم عرفی و قدسی است.
در دوران کهن يا دوره ای که اگوست کنت دورة ربانی ناميده است ،بشر باور به ماوراءالطبيعه و پرستش را در الهههای
گوناگون بروز میدهد و حتی بتهايی را با دستان خود میسازد يا درختان و اشيای پرشکوهی را خالق خود میانگارد .پس
از آن ،با ظهور مذاهب توحيدی که به گفتة کنت ،دورة ماوراءالطبيعه و انتساب امور به خدای شواحد است ،بازتوليد همان
فرآيند مادیسازی در اشکال ديگر ادامه میيابد و با وجود پارادايم توحيدی و نفی الهههای گوناگون ،اينبار در جامعة
يهوديان با گوسالة سامری و در مسيحيت با اقانيم ثالثه (اَب و ابن و روح القدس) و اينکه عيسی فرزند خداست ادامه دارد؛
گرچه مسئلة سکوالريسم بيش از همه زاييدة قدسیسازی در مسيحيت بوده و برعکس آن ،جنبههای دنيوی در اسالم از آغاز
بسيار نيرومند بوده است .اما در اين آيين نيز از آغاز جدالی بين قدسیسازی و الهوتیکردن شريعت و پيشوايان دين در
مقابل بشریساختن آن وجود داشته است .فرآيند دائمی تبديل امور ماوراءالطبيعی به صورتهای مادی فقط در دورة ربانی و
گوسالة سامری و اقانيم ثالثة مسيحيت و جدال بر سر بشربودن محمد(ص) و ديوار ندبة يهوديان و صليب مسيحيان و غيره
تجلی نمیکند و وسائل سوگواری هم جلوة ديگری از آن است .وسائل سوگواری تماما ً نمادين و سرشار از رمز است و همة
آنها ابداع تودة مردماند ،عالوه بر اينکه در پس آنها زندگی مادی و بازار بزرگی جريان دارد ،خودشان نمادهای مادی
برای شعائری مذهبی هستند .مطالعة سوگواریهای مذهبی تصديقکنندة همان نظرية همآغوشی مقوالت عرفی و قدسی است.

گرچه دورکيم معتقد است که هيچچيز ذاتا ً مقدس يا دنيوی نيست ،اما اساس تعريف خود را از دين بر امر مقدس و نامقدس
میگذارد؛ چيزی که از نظر ما اعتباری است .از نظر مارکس ،دين ،قانون ،سياست و ايدئولوژی روبنا و اقتصاد
زيربناست .دورکيم هم دين را معلول فورماسيونهای اجتماعی میداند و در اينجا مارکس به او نزديک میشود .اما برخالف
مارکس که معتقد است ايدئولوژی و مذهب آگاهی دروغينی است که طبقة حاکم برای حفظ هژمونی خود ساخته است ،در
نظر دورکيم اديان اصالت دارند و دين دروغين وجود ندارد .ولی الوهيت از نظر او چيزی فراتر از جامعة تغييرشکليافته و
نمادين نبوده است .نگرش دورکيم به دين بيشتر کارکردگرايانه و مثبت است .ممکن است دربارة اصالت و عدماصالت دين
اختالفنظر وجود داشته باشد و نتوان قاطعانه گفت که مذهب بازتابی از شرايط مادی جامعه است ،اما دستکم میتوان فهم
مذهبی را بازتاب شرايط جامعه دانست .از نظر مارکس انسان سازندة دين است و نه دين سازندة انسان ،اما پژوهش ما نشان
میدهد که دستکم در مورد بخشی از آيينهای مذهبی اين سخن درست است و انسانها سازندة آنها هستند و به مرور زمان
اين آيينها در رديف مناسک دينی نشستهاند .وبر به دين بهمثابة متغيری مستقل مینگرد اما میبينيم که در بسياری از موارد
دستکم در کنشهای دينی عوامل ديگری چون اقتصاد و سياست محتوابخش و سازندة رفتار دينی هستند .در عين حال وبر
هم رابطة مستقيمی ميان نظام اقتصادی و اخالق و دين قائل است .از آنجا که هيچ اجماعی دربارة تعريف دين وجود ندارد،
ضرورتی برای تعريف دين بهعنوان درآمد پژوهش احساس نکرديم .هر ديدگاهی که ما دربارة دين داشته باشيم ،ديالکتيک
مذهب ،جامعه ،عين ،ذهن ،اقتصاد و انديشه را نمیتوانيم انکار کنيم و در اين پژوهش اين رابطة ديالکتيکی مفروض گرفته
شده است.
مطالعة مذهب و رفتارهای مذهبی از منظر اقتصادی ،ما را به درک ابعاد ناشناختهای از اين پديده رهنمون میسازد .اقتصاد
مذهبی مانند اقتصاد روحانيت ،اقتصاد وقف ،اقتصاد زيارت و اقتصاد سوگواری جهانی پيچيده و پرمايه برای تحقيق است.
برای مثال ،در مورد پديدهای ُخردتر مانند دعانويسی و رمالی ،پژوهشهای يک طرح پيمايش آمار اختالالت روان در ايران
نشان میدهد که مردم ايران به طور متوسط سالی  ۷۱۲تا  ۲۱۱ميليارد تومان برای «گشودهشدن گره از مشکالت» خود به
رماالن میپردازند (اعتماد ۲۳ ،تير).۱۱ :۱۷۸۱
عزاداریها صورتی مذهبی دارند ،اما ورود به ُکنه آنها نشان میدهد که صرفاً انگيزههای مذهبی و ذهنی برانگيزانندۀ شور
عزاداری نيستند .عزادارای افزون بر جنبۀ عاطفی-مذهبی دارای کارکردهای دنيوی مؤثری هستند که سبب تداوم اين
مناسک میشوند .کارکردهای تفريحی ،سرگرمی ،ارضای روحی و معنوی ،تخليۀ روانی ،تقويت همبستگی اجتماعی و
تقويت پايههای اخالقی برخی از جنبههای آشکار آن هستند .در اين بحث نگاهی به ابعاد درونی سوگواریها با تمرکز بر
اقتصاد سوگواری میافکنيم.
برخی از منتقدان ،از منافع اقتصادی و انگيزههايی سخن گفتهاند که موجب دودلی علما در محکومکردن عمومی مراسم
خودزنی و ساير مراسم محرم شده است .برای مثال ،عالمه سيد محسن امين از علمای بزرگ شيعه برخی از مردم را به
سودجويیهای مادی در کمک به گسترش بدعتهای سوگواری در جبل عامل متهم میکند .همشهری وی محمدجواد مغنيه،
جامعهشناس شيعی عراقی ،علی الوردی و شاگردش ابراهيم الحيدری ،از نوعی توافق ميان برخی روحانيان و بازاريان
درجهت بهدستآوردن سودهای کالن در آذوقهرساندن به تودۀ عزاداران و تماشاگرانی سخن گفتهاند که از مراسم محرم در
حرمهای شيعيان ديدار میکنند (انده ،آيينه پژوهش .)۷۳ ،چنانکه از بررسیهای زير درمیيابيم ،درخالل سوگواریها
مبادالت پولی وسيع و متعددی در اشکال گوناگون و ويژه صورت میگيرد که نمیتوان در تحليل اجزای مادی عزاداری
آنها را ناديده گرفت .برای مثال روضهخوانها و مداحان اجرتهای سنگينی دريافت میکنند ،چنانکه محدث نوری درباب
ناشايستبودن کسب مال از طريق دين به تفصيل سخن گفته () ۱۳-۲۱: ۱۷۳۱و استاد مطهری اشاره کرده که اين امر در
محتوای سخنان روضهخوانها نيز تأثير دارد (مطهری )۲۱۳،۲۷۱،۲۱۱ :۱۷۷۳ ،و عارضۀ عوامزدگی را به وجود
میآورد ( .)۲۳۱-۲۲۳ :۱۷۷۳برخی راويان نيز وجود رقابت را عاملی برای رونق مادی روضهخوانی و بهکاربستن
وسائل متنوعتر سوگواری دانستهاند .ابراهيم بيک پس از اشاره به نزاع بیاساس حيدریها و نعمتیها میگويد :اين است که
به رقابت همديگر کيسۀ مرثيهخوانان را پر میکنند و در تزئين و شکوه تکايا بر يکديگر سبقت میجويند ،سينه میکوبند،
زنجير میزنند ،سر میشکافند و غيره و غيره (مراغهای).۱۱۸ :۱۷۲۷ ،
بازار داغ سوگواری
موسم سوگواری محرم ،بازار عرضۀ انواع خدمات و هنرها و کاالها و خوراکیهاست .ساموئل بنجامين ،نخستين سفير
آمريکا در ايران که در سالهای  ۱۳۳۷تا  ۱۳۳۲در ايران شاهد مراسم محرم بوده میگويد« :چنانکه در اسپانيا در محل
جنگ گاوميش بعضی دستفروشها چيز میفروشند در اينجا هم شربت و چای و قليان میفروشند .نسوان هم مانند مردان
قليان میکنند» (بنجامين). «۱۱۳: ۱۷۳۷ ،چند نفر ديگر در وسط جمعيت ليموناد ،چای و قليان به مردم داده و پول
میگرفتند .زنان هم مانند مردان قليان میکشند و مشتری اين عده بيشتر زنان بودند (بنجامين).۲۸۱ :۱۷۳۷ ،

تعزيه و پردهخوانی يکی از پررونقترين مراسم محرم است .ادوارد ياکوب پوالک که در سالهای  ۱۳۲۱تا  ۱۳۳۱ميالدی
در ايران زيسته ،سوگواریها را مشاهده و گزارش کرده است« :سنت برگزاری تعزيه-شبيه متضمن تقبل هزينههای بسيار
است .زيرا صرفنظر از مزد بازيگران میبايد از مهمانان در طول نمايش با شربت و پس از تعزيه با شامی شاهانه
پذيرايی کرد» (۲۷۱ :۱۷۳۱و .)۲۷۳البته او مراسم برگزارشده توسط دربار را گزارش کرده ،در حالی که اين تعزيه-
شبيهها در همۀ شهرها و محالت وجود داشتند .تعزيه و پردهخوانی راه گذران زندگی عدهای از افراد بوده و در طول اجرا
در خيابان از مردم پول میگرفتند و موسم محرم داغترين فصل کارشان بود.اوستاش ِدلوری ايلچی فرانسه در دربار
مظفرالدينشاه در آن زمان میگويد :احتماالً چهارصد تومان برای تعزيهخوانیهای ده روز اول محرم به تعزيهخوان
میپرداختند .ميرزا علی اکبر(فرد ايرانی که دولوری را همراهی می کرد)معتقد است برای يک ايرانی از طبقۀ پايين که
میتوانست با يک ليرۀ انگليسی در يک ماه سخاوتمندانه زندگی بکند ،مبلغ چهارصد تومان پول بسيار زيادی بوده است
(بلوکباشی). ۱۲ :۱۷۱۱پوالک نيز در سفرنامهاش از مزدهای گزاف روضهخوانها در آن زمان مینويسد (پوالک،
 .)۲۷۱ :۱۷۳۱دستمزد روضهخوانها اکنون نيز جزء درآمدهای باال بهشمار میآيد .از ايجاد درآمد برای تعزيهگردانان و
صنف روضهخوان و مداح و منبریها و نظاير آنها ،که اين ايام فصل رونق کسب و کارشان است و همواره دريافتیهای
قابل توجهی داشتهاند که بگذريم ،مروری بر ابزار و وسائل متداول سوگواری بهخوبی مبين عظمت چرخ اقتصاد عزاداری
است .همين امر میتواند از عوامل دوام سنتی شمرده شود که کارکردهای ملموس و سودمند داشته است .يکی از
کارکردهای دنيوی سوگواری مذهبی اين است که گردش عظيم اقتصادی دارد .همانطور که در سطور بعد مالحظه
میشود ،هر سال برای يکیدو شب اين هزينۀ عظيم انجام میشود ،در حالی که بدون اين وسائل هم میتوان عزاداری کرد.
قيمتها در اين بازار از  ۱۲۱تومان شروع میشود و به بيش از چندصد ميليون تومان میرسد .نرخ وسائل نيز مانند ساير
اجناس ،رشد تصاعدی داشته است .منحنی رشد توليد و فروش مصنوعات مربوط به عزاداری پس از سقوط حکومت
صدامحسين و آزادی عراق در اسفند ۱۷۳۱ش و افزودهشدن بازار عراق به بازار ملزومات سوگواری رشد چشمگيری يافته
است .رشد گرايش به عزاداری به نحوی بوده که در سالهای اخير تعداد زيادی از مغازهها در تهران و مشهد و اصفهان و
ساير شهرها در دوماه محرم و صفر موقتا ً تغيير شغل میدهند .برای مثال ،چنانکه در بررسی ميدانی مشاهده شد ،در رشت
که تا سه دهۀ پيش فقط دو فروشگاه ثابت وسائل عزاداری وجود داشت ،در ايام محرم صدها مغازه در کنار کار خود به
فروش ابزار سوگواری میپردازند .سوگواریها تنها مجموعهای از نمايشهای عاطفی و سينهزنی و روضهخوانی نيستند،
بلکه ابزار و وسائل مادی گوناگونی برای برگزاری مراسم به خدمت گرفته میشوند که بر شور دينی آن میافزايند .اکنون
بر وسائل مادی تمرکز و گردش مالی و اقتصادی سوگواریها را بررسی میکنيم.
بازار وسائل سوگواری (عناصر مادی ملموس)
از نظر مردمشناسی اشيا و ابزار نوعی حيات اجتماعی دارند .تمام اشيا دارای معنايی هستند و هر شیء را بايد يک نشانه
تلقی کرد که در يک نظام معنايی قرار دارد .جنبۀ غيرمادی مذهب عبارت از نُرمها ،باورها و ارزشهاست و جنبۀ مادی آن
اشيای مقدس و ابزار و وسائل جشن و سوگ مذهبیاند .طبق نظريۀ پايه در اين تحقيق ،دنيویسازی و مادیکردن ،يا ساختن
نمادهای عينی برای امور ماوراءالطبيعی ،درواقع رفتاری نسبتا ً پايدار در ميان تودۀ مردم است .ابداع وسائل گوناگون
سوگواری و اعمال و عبادات مذهبی را میتوان در راستای ميل توده به ابداع وسائلی برای تجلی مادی روح مذهب (اعتقاد
به امور ماوراءالطبيعه) تلقی کرد .در بخشی از اين پژوهش به طور تصادفی با اين مسئله مواجه شديم که عدهای از علمای
مذهبی با بسياری از سبکها و وسائل سوگواری مخالفت کردهاند .برخی ديگر از علما از ترس واکنش توده و ازدستدادن
پايگاه خود سکوت کردهاند و برخی هم با آن همنوا شدهاند .اما عامل ديگری که به رونق دنيویسازی و مادیکردن
سوگواری کمک کرده است ،وجود بازار داغ مرتبط با سوگواری است .وسائل و ابزار بهکاررفته در مراسم دهۀ اول محرم
و اربعين آنقدر متنوع و پرمصرف هستند که صنعت بزرگی را شکل دادهاند و بازار گسترده و ويژهای به وجود آوردهاند و
مشاغل و ِح َرف گوناگونی را با آن درگير و هزينههای هنگفتی ايجاد کردهاند که به معنای ايجاد درآمد برای برخی صنوف
است .در زمانی که صنايع پيشرفتۀ امروزی برای توليد انبوه و جهانگير کاالها وجود نداشت و صنايع کوچک و محلی بنيان
اقتصادی هر جامعهای را تشکيل میداد صنايع مربوط به ابزارآالت سوگواری خود شاخهای بود که برای عدهای ايجاد
اشتغال میکرد .در گشتی که در بازار فروش وسائل و ملزومات عزاداری محرم داشتيم پارهای از اين وسائل عبارت بودند
از:
دستۀ منسوجات :پرچم ،پرده ،کتيبهها ،پالکاردها ،پوسترها ،شمايلها ،چفيه ،شال ،لباس سياه ،پيشانیبند ،پوشاک تعزيه،
خيمه.
وسائل موسيقی :سنج ،دهل ،طبل ،کرنا ،شيپور ،اکو ،بلندگو.
وسائل رزمی :شمشير ،خنجر ،سپر ،زره ،تيروکمان.

وسائل سوگنمايی :علم ،عالمت ،زنجير ،کتل ،عماری.
وسائل تعزيهخوانی :صورتک ،تنديس و وسائل ديگری که در اين تحقيق به آنها اشاره شده است.
وسائل اطعام :مواد غذايی و وسائل پختوپز.
بازار انواع ملزومات عزاداری محرم و صفر گرچه رونق خاصی دارد ،بازاری فصلی است .اغلب فروشندگان اين وسائل
در طول سال اجناس ديگری میفروشند ،اما از دو هفته مانده به محرم به دليل اينکه منطقۀ آنها بورس اين وسائل شناخته
شده و متقاضيان به اين منطقه هجوم میآورند موقتا ً تغيير شغل میدهند و در طول يکماه محرم به فروش اين وسائل
میپردازند .اين تغيير شغل دقيقا ً تابع قانون عرضه و تقاضاست .تقاضای انبوه عرضۀ وسيعتری را اقتضا میکند و بازاری
به وجود میآورد که تغيير موقت شغل را مقرونبهصرفه و سودآورتر میکند .افزون بر فروشگاههای مختلف متمرکز،
دستفروشهايی هم وجود دارند که به تناسب بورس محل کاالی خود را عرضه میکنند .وجود اين دستفروشها بيانگر اين
است که تقاضای موجود بيش از عرضۀ فروشگاههای ثابت است .مشتريان اصلی اين بازار هيئتها هستند ،اما مشتريان
فردی نيز زياد مراجعه میکنند .وسائل و ملزومات عزاداری به دليل فرسودگی ،آتشسوزی در مکان هيئتها و تکيه ها يا
آسيبديدن ،هرساله بازار خود را حفظ میکنند .رشد ساليانۀ گرايش به مراسم محرم و رشد جمعيت نيز بر حفظ بلکه رشد
بازار اين ملزومات مؤثر است .مشتريان آنها هيئتها ،مغازههای شهر ،ادارات دولتی ،شهرداریها و خانههايی هستند که با
نصب پرچم و کتيبه سوگواربودن خود را اعالم میکنند .نصب داربست و پرچم و نشانههای ديگر سوگواری در بسياری از
ميادين شهر و ساخت ماکتهای فراوان خيابانی از حوادث عاشورا از ديگر موارد مصرف ملزومات عزاداریها هستند.
الف) دستۀ منسوجات
. ۱پرچم :پرچمها خود بهتنهايی انواع زيادی از دستباف ،طالکوب و چاپی دارند و بازار مستقلی ايجاد میکنند .متجاوز از
 ۱۱۱نوع پرچم در بررسی ميدانی شناسايی شد« .انواع پرچم ،پالکارد و سياهی معمولی با قيمتهايی از يک هزار تا ۱۱۱
هزار تومان به فروش میرسند .قيمت انواع سفارشی و دستباف پرچم نيز به دو ميليون و  ۲۱۱هزار تومان میرسد
(رئيسی).۳ :۱۷۳۳ ،
. ۲پرده :پردهها غالبا ً در ابعاد بزرگ و دارای نقاشیهای متنوع است.
. ۷کتيبه :کتيبهها در متراژ زياد برای آزينبستن مساجد و هيئتها و مکانهای سوگواری استفاده میشوند.
. ۱پالکارد ،پوستر و شمايل :پالکارد معموالً پارچهای و پوستر کاغذی يا بَنِر (ترکيبی از پارچه و نايلون) است و شعارهای
گوناگونی با موضوع محرم بر آنها نقش بسته است و قيمتهای متنوعی دارند .شمايلها باوجود ممنوعشدن ،در سال
 ۱۷۳۳با قيمتهايی از يک تا دههزارتومان فروخته میشد .اين نرخ در سالهای بعد افزايش يافت.
. ۲چفيه :دارای رنگهای سفيد ،مشکی و قرمز و در اندازههای مختلف است .قيمت انواع چفيه در  ۱۷۳۳بين پنج تا ۱۱
هزار تومان بود.
. ۳رخت ماتم يا لباس ايام عزاداری :پيراهن مشکی در اندازههای مختلف از پررونقترين ملزومات محرم است ،به نحوی
که لباس سياه جزئی از سنت عزاداری و بلکه نماد آن شده است .در عين حال ،لباس سوگواری فقط پيراهن مشکی نيست .
لباسهای مناسب برای فصول چهارگانه ،لباس سقا و لباسهای نمايشی نيز هستند .در آگهیهای اينترنتی در محرم۱۷۸۱
تیشرت محرم را به قيمت  ۱۱۱۱۱تومان تبليغ کردهاند.
. ۱شال :انواع شال به رنگهای سبز و سياه و برای انداختن به دور گردن يا پيچيدن به دور کمر هستند .در آگهیهای
اينترنتی محرم سال  ۱۷۸۱قيمت شالهای معمولی  ۸۳۱۱تومان تعيين شده است.
. ۳پيشانیبند برای خردساالن و نوجوانان و بزرگساالن در اندازههای مختلف و با قيمتهای مختلف .
. ۸پوشاک تعزيه و روانشناسی رنگها :برای پوشاک تعزيهخوانان میتوان يک دستهبندی کلی تحت عنوان پوشاک
موافقخوان و مخالفخوان در نظر گرفت که رنگ لباس در اين دو نقش عمدهای ايفا میکند .برای مثال لباس موافقخوان
ترکيبی از رنگهای سبز و سياه است و لباس مخالفخوان ترکيبی از رنگهای قرمز يا نارنجی (ساالری.)۲۱۳ :۱۷۱۸ ،
مترجم کتاب هيل در پاورقی طی گزارشی از بيرجند مینويسد :امامحسين (ع) و شهدای صحرای کربال همه زره و
کالهخود را روی پيراهن بلند سفيد يا سبز میپوشيدند ،ولی معاندان و مخالفان آنها که نوعاً شمر ناميده میشدند ،همه
پيراهن قرمز بر تن داشتند (هيل). ۲۱: ۱۷۱۳ ،از روانشناسی رنگها به بهترين وجه استفاده شده است .رنگهای ماليم و
نيکو متعلق به امامحسين است و رنگهای تند و زننده برای مخالفان و رنگهای غمانگيز و دلگير برای زنان داغديدۀ
کاروان امامحسين .در يک کارگاه توليدی در اصفهان (تنها توليدکنندۀ لباس تعزيه در اين شهر) سالی  ۲۱۱تا  ۱۱۱دست
لباس تعزيه توليد میشود .قيمت لباس تختنشين که لباس فاخر است در سال  ۱۷۸۱حدود  ۷۲هزارتومان بوده و به دليل
گرانشدن پارچه بهای آن افزايش يافته و در سال  ۱۷۸۱به حدود  ۱۱هزارتومان رسيده است .
. ۱۱هزينههای تعزيه منحصر به پوشاک نيست .هنگام تعزيه تزئينات تکيه شکوهمند است .بهعالوه ،کارال سرنا گزارش

داده است« :در اين نمايشها قليانچیها در ميان مردم میگردند و به حضار قليان تعارف میکنند .گروهی از فروشندگان
مهر نماز عرضه میکنند که از خاک کربال ساخته شده و گروهی ديگر نان قندی يا شيرينی يا دانههای نمکسود بوداده
میفروشند .چون تکيه در زمستان سرد است ،فاصله به فاصله منقل میگذارند» (سرنا).۱۳۳ :۱۷۳۷ ،
. ۱۱خيمه :يکی از پرمصرفترين وسائل پارچهای خيمههايی است که در هيئتهای ثابت برپا میشوند و در ماکتها مورد
استفاده قرار میگيرند .اين خيمهها در اندازههای گوناگون کوچک و بزرگ ساخته میشوند و در ظهر عاشورا با اوجگيری
لحظات پرشور عزاداری به آتش کشيده میشوند .هرسال هزاران خيمه در سراسر کشور به آتش کشيده میشود.
ب) دستۀ فلزجات و ابزار جنگ
. ۱۲بازار عالمت :قيمت انواع علم و عالمت بسته به اندازه و تعداد تيغهها و تنديسها ،استاد سازنده و جنس آنها که آهن يا
برنج باشد و قلمکاری شده يا نشده باشد يا طالکوب يا نقرهکوب باشد متفاوت است و از  ۲۱۱هزار تومان (درسال )۱۷۱۳
به باالست و تا بيش از  ۱۱۱ميليون تومان نيز قيمتگذاری میشود .درسال  ۱۷۱۳يک عالمت پنجتيغ معمولی به بهای
پنجونيم ميليون تومان فروخته شد .عالمت هفدهتيغۀ آهنی و معمولی ديگری که  ۱۲روز روی آن کار شده  ۲ميليون تومان
قيمت دارد .گرانترين عالمتها آنهاست که در ساختشان از روکش طال ،کندهکاریهای بيشتر و پيچيدهتر و تزئينات
زيباتری استفاده شده است .در حال حاضر قيمت عالمتهايی که از قدمت و عمر بااليی برخوردارند بيش از  ۲۲ميليون
تومان است .کوچکترين و ارزانترين عالمتهای موجود در بازار عالمتهای پنجتيغه هستند .هرچه به تعداد تيغههای
عالمت اضافه شود ،قيمت آن نيز افزايش پيدا میکند .هماکنون سفارش ساخت عالمتهای  ۱۱تا  ۲۱تيغه در بورس قرار
گرفته است .همچنين قيمت هر تيغه علم که در سال  ۱۷۳۲حدود  ۲۱هزارتومان بود در سال  ۱۷۳۳به  ۳۲هزارتومان
رسيده است.
. ۱۷چلچراغ :قيمت چلچراغها در ارزانترين نوع خود از يکميليون تومان شروع میشود و با توجه به ابعاد و اندازۀ آنها
افزايش پيدا میکند (رئيسی.)۳: ۱۷۳۳ ،
. ۱۱عالمتها دارای وسائل ديگری مانند پر و شاهپره و مخمل و قبل يا پايۀ عالمت و غيره هستند که هرکدام هزينۀ مستقلی
دارند.
. ۱۲کالهخود :قيمت انواع کالهخود در سال  ۱۷۳۳بين ۱۱تا  ۱۲هزار تومان بود .انواع سپر با قيمتی بين  ۲۱تا  ۲۲هزار
تومان به فروش میرسيد (رئيسی). ۳: ۱۷۳۳ ،طبق بررسی ميدانی ،کالهخود از نوع ۱۱هزار تومانی و  ۲۱۱هزارتومانی
وجود دارد .در اصفهان چند کارگاه کالهخود توليد میکنند که در يک کارگاه در سال حداکثر  ۲۱۱عدد کالهخود ۱۱
هزارتومانی و سالی  ۷يا  ۱عدد کالهخود  ۲۱۱هزارتومانی ساخته میشود.
. ۱۳زره :زرهها جزء هنرها يا صنايع دستی هستند .وزن هر زره  ۱-۳کيلو است .زره نيز انواع دارد .قيمت زره از  ۲۱تا
 ۳۱۱هزارتومان است و زره با زنجير ريز و رنگ مخلوط زرد (برنجی) گرانتر است .در يک کارگاه در اصفهان سالی ده
زره  ۳۱۱هزارتومانی و  ۲۱عدد زره  ۲۱هزارتومانی ساخته میشود .زره نفيس و گران دوميليون تومانی هم ساليانه يک
تا دو عدد ساخته میشود.
. ۱۱شمشير :در گذشته دستۀ شمشير از عاج فيل بود ،اما در حال حاضر بيشتر از پالستيک فشرده است که سبب میشود
هزينۀ تمامشدۀ آن کاهش يابد .شمشير با دستۀ عاج فيل حدود يکميليون تومان است که بيشتر برای تزئين يا نگهداری در
موزه و ويترين سفارش داده میشود و برای تعزيهها و دستههای سوگواری شمشير معمولی با دستۀ پالستيکی مصرف دارد.
شمشيرهای مورد استفاده در تعزيهها تا سال  ۱۷۸۱شمشيرهای صاف بود و از سال  ۱۷۸۱چون شمشيرهای صاف را قمه
شناختند از طرف نيروی انتظامی ساخت و فروش آنها ممنوع اعالم شد .به دليل ممانعتهای قانونی و امنيتی ديگر امکان
ادامۀ توليد شمشيرهای راست وجود نداشت و از  ۱۷۸۱به بعد شمشيرهای هاللی در حدود  ۱۱۱۱قبضه و شمشير خم ۲۱۱
قبضه در سال توليد میشود .در  ۱۷۸۱هر شمشير بدون غالف  ۱۲هزارتومان است و چون غالف شمشير گرانتر است
يک قبضه شمشير با غالف  ۱۱هزارتومان به فروش میرسد .شمشير عربی که قوس آن کمتر است ۱۲هزارتومان بدون
غالف و  ۲۱هزار تومان با غالف است .اين شمشير بدون غالف حدود  ۱تا  ۲هزار قبضه در سال توليد میشود و جمعاً به
 ۳هزار قبضه میرسد (بررسی ميدانی) .غالف شمشيرها هم دارای قيمت جداگانهای است.
. ۱۳نيزه و خنجر :دو نوع وسيله که برای استفاده در تعزيهها و نمايشهای روز عاشورا مصرف دارند.
. ۱۸سپر :دو نوع آهنی و استيل دارد .کاربرد آنها يکسان اما قيمتها متفاوت است .سپر استيل در سال  ۲۱۱عدد توليد
میشود و هر عدد  ۱۲هزار تومان است .سپر آهنی سالی  ۲۱۱۱عدد توليد میشود و هر عدد  ۷۲۱۱تومان است .سپر در
مشهد نيز توليد میشود که آمار توليد آن حدوداً سالی ده هزار عدد است (گفتگوی نگارنده با سازنده)
. ۲۱تيروکمان ،گرز ،سپر آهنی يا پوستی ،چکمه ،عبا و دستمالسر زنان بهعنوان پوشاک و برای چهرهسازی و وسائل
نعشگردانی که هم در تعزيهها و هم در ماکتهای صحنهسازی وقايع عاشورا مورد استفاده قرار میگيرند.

. ۲۱پنجه :دارای اندازههای مختلف است .پنجۀ سر کتل و پنجۀ سر پرچم دو نوع متداول است.
. ۲۲سنج :انواع مختلف برنجی ،آهنی و استيل دارد و از نظر جنس از فلز داخلی يا خارجی است که محصول خارجی آن
گرانتر است .از نظر اندازه در سايزهای مختلفی برای کودکان و نوجوانان و بزرگساالن ساخته میشود .در اصفهان (سال
) ۱۷۸۱سنج آهنی جفتی  ۲هزارتومان و حدود  ۱۱۱جفت در سال توليد میشود .بهای استيل بسته به اندازۀ آن متغير است و
 ۱تا  ۱۲هزارتومان به فروش میرسد .برنجی در سال  ۲۱۱جفت توليد میشود و قيمت آن بسته به اندازۀ سنج هرجفت از
 ۷۱تا  ۲۱هزار تومان است .سنج کودکان نيز در سال  ۱۱۱۱جفت توليد میشود و قيمت آن از  ۱۱۱۱تا  ۷۱۱۱تومان
است .حداقل در کشور  ۱۱۱۱۱جفت سنج آهنی در مشهد و تهران توليد میشود .سنج استيل حدود  ۲هزار جفت و سنج
کودکان  ۱۱۱۱جفت ساخته میشود (گفتگوی نگارنده با سازنده).
َ
. ۲۷زنجير :قطعات زنجير عبارت است از ساخت واشر (فلزی) ،ساخت گردونه (فلزی )يا دستۀ گردان ،ساخت دستۀ چوبی
و خراطی دسته و نقشدادن به آن و ساخت َس َگک زنجير .به دليل اينکه ساخت زنجير عزاداری هنوز به شيوۀ سنتی انجام
میشود و تکنولوژی پيشرفته و بازار عمومی ندارد و مصرفکنندگان محدود برای زمانی محدود دارد ،خط توليد آن در
يک محل متمرکز نيست و به صورت پراکنده است .ساخت خود زنجير هم ،باوجود سادگی ظاهری ،مراحلی مختلف و
طوالنی دارد که برخی از آنها در خانههای روستائيان انجام میشود .در محل توليد زنجير در مشهد قيمت زنجير مردانۀ
 ۸۱۱گرمی آهنی معمولی (ساده با جوش آهن) که غالبا ً هيئتها مصرف میکنند و بيشترين فروش را دارد ۲۱۱۱- ۱۲۱۱
تومان ،زنجير با جوش برنجی حلقهها  ۲۲۱۱تومان ،زنجير آبکاری زرد  ۳۱۱۱تومان ،برنجی با عدسی معمولی (با دانهها
و حلقههايی در اندازۀ معمولی)  ۲۲هزار تومان ،زنجير برنجی عدسی (با دانهها يا حلقههای ريز)  ۱۱هزارتومان است.
حجم توليد و گردش مالی :محل فروش زنجيرها بازاری است که اقالم و وسائل سوگواری را در موسم محرم به معرض
فروش میگذارند و رونق کار آنها در ايام محرم و صفر است .در يکی از دو فروشگاه اصلی (مرکزپخش) در تهران،
ساليانه  ۷۱تن زنجير سياه و  ۱۱۱کيلو زنجير برنجی به فروش میرسد .زنجير تنها وسيلهای است که بيشتر در محلۀ
قلعهساختمان مشهد ساخته و به همۀ بازارها صادر میشود .طبق گفتگوهای حضوری محقق با سازندگان در مشهد در سال
 ۱۷۸۱مجموعا ً  ۲۱۱تن مواد برای ساخت زنجير سوگواری مصرف شده است .در حالی که بخش قابل توجهی از اين
ترين آنها که
زنجيرها با جوش برنجی يا آبکاری به بهايی گرانتر فروخته میشوند ،با احتساب بيشتر
توليدشدن ارزان ِ
ِ
زنجير معمولی با جوش آهنی است ،با ميانگين حداقل  ۱هزارتومان برای يک زنجير ،تخمين زده میشود که گردش مالی
اين مقدار زنجير دستکم سهميليارد و پانصدميليون تومان بوده است .اگر به رقم سهونيم ميليارد تومان در مشهد ،گردش
مالی زنجيرهای توليدشده در اصفهان و تهران و تبريز و برخی شهرهای ديگر افزوده شود ،به قيمت ثابت سال
۱۷۸۱دستکم بالغ بر  ۱۱ميليارد تومان در سال خواهد بود.
وسائل تزئينی و ايمنی
. ۲۱کمربند هيکلی :اين کمربند بزرگ ،قطور و از جنس چرم است که دور کمر و روی شانه میبندند و برای نگهداری
عالمتهای سنگين بهکار میرود که وزن آن را بر تمام اندام توزيع میکند و دارای انواع مختلف با قيمتهای مختلف است.
کمربند چرمی يا برزنتی هرکدام برحسب ضخامت ،درجۀ  ۱و  ۲و  ۷دارند« .انواع هيکلی نيز با قيمتی از  ۷۱تا  ۲۱هزار
تومان به فروش میرسد .اين اقالم با توجه به ميزان و جنس چرمی که در تهيۀ آن مورد استفاده قرار گرفته از قيمتهای
متفاوتی برخوردارند .قيمت هيکلی که در سال  ۱۷۳۲بين  ۲۱تا ۱۱هزارتومان بود در  ۱۷۳۳به  ۷۱تا  ۲۱هزار تومان
رسيده است» (رئيسی)۳: ۱۷۳۳ ،
. ۲۲شاهپره و پرطاووس :پرهايی بلند در رنگهای گوناگون زرد و قرمز و بنفش و سفيد و غير آن ،که از وسائل زينتی و
چشمنواز سوگواریهاست .شاهپرهها در رأس تيغههای علم و در کالهخودها و تعزيهها و ماکتهای عاشورا و برخی کتلها
مورد استفاده قرار میگيرند .در گزارشی آمده است« :اين پرها که به پرطاووس معروف هستند ،عمدتا ً پر شترمرغ بوده و
با قيمتهايی از  ۲۱۱تومان تا  ۱۲هزار تومان به فروش میرسند .اين پرها غالباً وارداتی بوده و از کشورهايی چون آلمان،
لبنان ،سوريه و آفريقای جنوبی وارد کشور میشوند (رئيسی)۳ :۱۷۳۳ ،
. ۲۳فانوس :برای چلچراغ و برای شام غريبان مورد استفاده قرار میگيرد.
. ۲۱کاسههای برنجی :منقوش به اسامی ائمه و شعائر مذهبی که برای نوشيدن آب و تبرک است و در اندازههای مختلف
ساخته میشوند.
. ۲۳چادر :هرسال با اين چادرها صدها تکيه در سراسر کشور برپا میشود يا مکانهايی برای پذيرايی از سوگواران با
چادر ساخته میشود .در  ۱۷۳۳انواع چادر برزنتی در هر متر قيمتی بين  ۱۱۱۱تا  ۷۱۱۱تومان داشت.

دستۀ وسائل تبليغی
. ۲۸سیدیهای مداحی :تيراژ اين سیدیها از شمارش خارج است.
. ۷۱اکو و بلندگو :در  ۱۷۳۳قيمت يک دستگاه اکو در سادهترين شکل آن از دوميليون تومان شروع میشود .اين قيمت
برای اکوهای مدرن و حرفهای به  ۱۱ميليون تومان (حدود ۱۱هزار دالر در آن زمان) میرسد .قيمت انواع باند نيز از
 ۱۲۱هزار تومان شروع میشود و موتور برق نيز در سادهترين و ارزانترين شکل حداقل  ۱۱۱هزار تومان است.
دستۀ آالت موسيقی و مارش عزا
آالت موسيقی البته اختصاص به عزاداریهای سنتی ندارند و چون برای مصارف ديگری هم ساخته میشوند صنعت
اختصاصی سوگواریها محسوب نمیشوند ،اما در ايام محرم بازار پررونقی دارند .برخی آالت موسيقی تاحد زيادی با الهام
از سنتهای نظامی وارد عزاداری شدهاند .برای مثال ،عبدهللا مستوفی در خاطرات خود میگويد« :هنگامی که اين تجمالت
سلطنتی میگذشت ،دستۀ موزيک نظامی مشغول نواختن مارشهای مختلف بود» ()۲۸۳ :۱۷۱۱
. ۷۱طبلها در اندازههای مختلف  ۱۱۱ ،۱۱۱ ،۳۱ ،۳۱ ،۲۳و  ۱۳۱اينچی و  ۲متری در بازار ملزومات سوگواری وجود
دارند .در تهران هرساله  ۲-۱هزار طبل فروخته میشود .قيمت انواع طبل با توجه به ابعاد و اندازۀ آن از  ۲۲۱۱تومان
شروع میشود و برای طبلهای بزرگ چرخدار به  ۷۱۱هزار تومان میرسد .همچنين قيمت انواع طبل دوقلو (دهل)
بين ۱۲۱۱۱تا  ۱۱۱هزار تومان است.
. ۷۲ابزار و وسائل عديدۀ ديگری مانند شيدونه ،مشعلُ ،دهُل ،شيپور ،ترومپت ،شمايل ،کتل و کتلبندی ،ماسک ،پوست
شير ،وسائل نعشسازی و غيره وجود دارند که هرکدام بازار مصرفی درخور توجهی دارند .برای مثال در سال ۱۷۸۱
ترومپت چينی ۲۱۱هزار تومان و ژاپنی  ۱ميليون و  ۲۱۱هزارتومان در بازار به فروش رسيد.
ملزومات مصرفی و خوراکی
اطعام سوگواران در ايام سوگواری بازار بسيار بزرگی از انواع مواد غذايی ايجاد میکند .انواع غذاهايی که در اين ايام
طبخ میشوند و تقاضايی که برای مواد آن از گوشت و برنج و انواع حبوبات و خوردنیها ايجاد میگردد رونقی به بازار
اين محصوالت میبخشد .بجز غذاهای نذری خوراکیهای ديگری هم مصرف میشود.
. ۷۷پذيرايی ،نوشيدنی و عطريات :در شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ بهوسيلۀ چای ،قهوه ،قليان ،گالب و در بعضی
از مجالس با صبحانه از مستمعان پذيرايی میشود .برای مثال در سيرجان با مخلوطی از پودر قهوه و گشنيز و شکر و هل
و گالب ،يا قليان و گالب و کندر يا اصطالحا ً «بوی خوش» از ميهمانان پذيرايی میکردند و بر اين عقيده بودند که در هر
مجلسی بوی خوش متصاعد شود مالئکه در آنجا جمع میشوند و دعای خير مینمايند (مؤيدمحسنی .)۲۳۲ :۱۷۳۱ ،هانری
ماسه با ذکر فهرستی از خوردنیها در موسم سوگواری میگويد هزينۀ اين مجالس هميشه رقم قابل مالحظهای است.
اوگزارش داده است در مجالس روضهخوانی زنانه ،زنها با چای ،قهوه ،قليان ،عدس بوداده ،برنجی که با کره سرخشده و
روی آن شکر پاشيدهاند و باالخره با قاووت (آرد نخود با پسته و بادام و فندق کوبيده مخلوط با شکر) پذيرايی میکنند
( .)۲۱۳ :۲۲۷۲سخن علمای منتقد را که در ابتدای اين بحث ذکر شد ،نه تنها برخی از علمای روشنبين شيعه ،بلکه برخی
سياحان نيز به نوع ديگری بازگو کردهاند .سوين هدين جهانگرد سوئدی که در۱۸۱۳-۱۸۱۲م به ايران آمده مینويسد« :در
واحهای که دور از چنگال بيگانۀ مسيحی قرار دارد ،ما در بازار ،پارچههای انگليسی و روسی ،اسباب خرازی ،نفت و شمع
و در خانههای دولتمندان حتی ميز و صندلی و چراغهای چينی ،که از تأثيرهای غربی نشان دارند ،میبينيم ،اما همۀ اينها
در مقابل تهران چيزی نيست .شهری که در آن ،يونانیها ،ارمنیها و شيادانی با تبارهای ديگر به پرکردن جيبهايشان
مشغولاند و شهری که در آن ،مشرقزمين تنبل و بیتفاوت به خواب میرود و تحت تأثير داروی بيهوشی غرب چرت
میزند» ()۱۷۳ :۲۲۷۲
. ۷۱ديگهای بزرگ و نيز سماورهای بزرگ نفتی (در گذشته) ،برقی و گازی (در زمان کنونی) .افزون بر بورس
خريدوفروش وسائل عزاداری ،کرايۀ ملزومات آشپزی نيز رونق بسزايی دارد .حرفۀ غالب اعضای اتحاديۀ ظروف کرايه و
تاالرهای پذيرايی هيئتداری است؛ از همين رو وسائلی چون فرش ،ديگ ،اجاق ،اکو و چادر که توسط اين صنف کرايه
داده میشود در ماه محرم بيشتر مورد استفادۀ خود اعضا قرار میگيرد .در سال  ۱۷۳۳نرخ کرايۀ انواع اکو با توجه به نوع
اکو -معمولی يا مدرن -تعداد باندها و بلندگوها برای هر روز بين  ۷۱تا  ۲۱۱هزار تومان بود و نرخ کرايۀ بخاری و فرش
درجه يک و دو با تخفيف  ۲۱درصدی به ترتيب بين  ۱۲تا  ۲۱هزار تومان ۷ ،هزار تومان و  ۱۲۱۱تومان است .نرخ
اجارۀ چادر برزنتی نيز هر متر حدود  ۳۱۱تومان است (رئيسی)۳ :۱۷۳۳ ،

منابع مالی
منابع مالی عزاداریها پديدۀ پيچيدهای است .تنوع آن و وابستگیاش به منابع مختلف و بلکه به همۀ منابع مادی جامعه امری
منحصربهفرد است.
منابع دولتی :حتی در زمانی که حکومت دست روحانيان نبود ،دولتها يکی از منابع مالی آن بودهاند .اين حمايتها پس از
انقالب اسالمی بسيار گستردهتر بوده است .برای مثال فقط در تهران از وجود  ۳تا  ۱۷هزار مرکز سوگواری خبر دادهاند.
اين آمارهای متفاوت از تعداد اماکن سوگواری ايام محرم شامل هيئتها ،مساجد ،حسينيهها و تکيهها از آن جهت اهميت
میيابد که هرساله نهادهای دولتی و عمومی شهر تهران کمکهای نقدی و غيرنقدی قابل توجهی به اين اماکن اختصاص
میدهند .وزارت بازرگانی همهساله مقاديری برنج و روغن موسوم به سهميۀ نذورات در اختيار مکانهای سوگواری قرار
میدهد .در  ۱۷۳۱دبير اجرايی ستاد هماهنگی محرم اعالم کرد که «به هيئتهای دانشآموزی  ۱۱۱هزار تومان ،هيئتهای
موردی  ۱۲۱هزار تومان ،حسينيهها  ۲۱۱هزار تومان و مساجد  ۲۲۱هزار تومان هديه خواهند داد» و مشاور عالی
شهرداری هم اعالم کرد به مساجد  ۷۱۱هزار ،حسينيهها  ۲۲۱هزار ،مدارس دارای هيئتهای دانشآموزی  ۱۱۱هزار
تومان و تکايا  ۱۱۱هزار تومان کمک اعطا خواهد شد .با درنظرگرفتن ميانگين  ۲۱۱هزار تومان بهعنوان رقم کمک به
هرکدام از هيئتهای موردی ،مساجد ،حسينيهها و مدارس مشخص خواهد شد که مبلغ کمکها به تعداد  ۸ ،۱۲ ، ۳و ۱۷
هزار مرکز متفاوت خواهد بود (افروزمنش .)۱۷۳۱ ،با پذيرش تعداد  ۳هزار مرکز (حداقل آمار) مجموع کمکهای دولتی
بالغ بر يک ميليارد و  ۳۱۱ميليون تومان خواهد شد که در صورت صحيح بودن رقم  ۱۷هزار مرکز ،يک ميليارد تومان
ديگر به اين رقم افزوده خواهد شد .رئيس سازمان تبليغات اسالمی تهران در بهمن  ۱۷۳۲اعالم کرد حدود  ۱۱هزار هيئت
مذهبی موردی ،مسجدی و مدرسهای با مجوز سازمان تبليغات اسالمی وجود دارد و مجموعۀ اعتبار مستقيم به آنان در همان
سال در حدود ۱ميليارد و  ۲۱۱ميليون تومان و بخش جانبی حدود  ۷۱۱ميليون است .در اين سال مجموعا ً  ۱ميليارد و ۳۱۱
ميليون اعتبار برای هيئات در نظر گرفته شده است (سايت سازمان تبليغات اسالمی۱ ،بهمن  .)۱۷۳۲شهرداری تهران نيز
در  ۱۷۳۱اعالم کرد برای مراسم عزاداری  ۲۱ميليون و برای اعزام مبلغ مذهبی  ۲۱ميليون تومان در نظر گرفته است
(ابراهيمزاده .)۳ :۱۷۳۱ ،در عين حال همۀ ارقام مربوط به کمکهای نقدی و غيرنقدی دولتی به مراسم سوگواری با وجود
اينکه عدد بزرگی به نظر میرسد ،دربرابر حجم عظيم گردش مالی سوگواریها رقم ناچيزی را تشکيل میدهند که از منابع
ديگر که در زير توضيح داده شده تأمين میشوند.
موقوفات :در طول سدهها يکی ديگر از منابع مالی سوگواریها موقوفات بودهاند .وقفنامههای زيادی وجود دارند که
درآمدشان را منحصراً برای سوگواری وقف کردهاند (ر.ک وثوقی رهبری .)۲۷ :۱۷۳۳ ،پوالک نيز اشاره کرده که تکيهها
درنتيجۀ موقوفات مذهبی ايجاد شدهاند ( .)۲۷۱ :۱۷۳۱در زمان کنونی نيز وقف از منابع سوگواریهاست .به گفتۀ
سرپرست سازمان اوقاف ،اين سازمان در  ۸ماه اول  ۱۷۸۱از ۱۲۱هزار موقوفۀ تحت اختيار خود  ۱۱ميليارد تومان درآمد
به دست آورده که ۱۱ميليارد و  ۲۱۱ميليون تومان از اين درآمد صرف عزاداری ساالر شهيدان ،اطعام و حمايت از
هيئتهای مذهبی شده است (محمدی .)۱۸ :۱۷۸۱ ،در مراغه بعضی از مساجد موقوفاتی دارند که هزينۀ مراسم از طريق
اين موقوفات تأمين میشود (مرواريد .)۸۳ :۱۷۱۲ ،در بيرجند نيز در قديم رسم بود که از محل موقوفات حسينيۀ شوکتی در
دهۀ اول محرم به مردم غذا داده شود و سينیهای غذا برای خانوادههای مستمند يا مستخدمان حوزۀ حکومتی ارسال گردد
(بهنيا .)۲۱۷ :۱۷۳۱ ،مترجم نامههايی از قهستان به قلم اف .هيل در تعليقی بر متن او پس از شرح مفصل چگونگی اطعام
گسترده در بيرجند آورده است« :تمام هزينههای اين عزاداری باشکوه از محل موقوفاتی تأمين میشد که بانيان آن به همين
منظور از خود به يادگار گذارده بودند» (هيل)۲۱ :۱۷۱۳ ،
احسان و نذورات منابع رايگان و داوطلبانه برای هزينههای سوگواری :گرچه نذورات نيز مانند موقوفات جزو همان
پرداختهای مردمی هستند ،از آنجا که کمکهای مالی مردم تحت عنوان نذر دامنۀ گستردهای دارد ،از آن بهعنوان منبعی
مستقل ياد میشود« .قضيۀ نذر بخش مهمی از زندگی ايرانيان را تشکيل میدهد .يکی از انواع نذر تقبل هزينۀ انجام تعزيه
است»(بختيار). ۲۱ :۲۲۷۳،يکی از هزينههای سوگواری تأمين تعزيههاست ،اما برخی افراد مانند شبيهخوانان روستاهای
کوهپاية ساوه برای تعزيهخوانی پولی دريافت نمیکنند .البته شرکتکنندگان در مجلس عزاداری مبلغی را بهعنوان نذر و
تبرک به تعزيهخوانان هديه میکنند (ساالری .)۲۱۳ :۱۷۱۸ ،احسان و نذر از منابع هزينۀ تعزيهها و ساير هزينههای
سوگواری است .برای مثال ،در تنکابن هر خانوادهای براساس وسع خود سعی میکند در اين ايام به مسجد يا امامزادۀ محل
کمک و ياری رساند ،يا نذری را که کرده بود پرداخت کند .در تنکابن از قديم هيئتهای عزاداری در روزهای تاسوعا و
عاشورا به امامزاده قاسم میرفتند .در بين راه کسانی که نذری دارند نذر خود را با دادن شربت يا شير ادا میکنند (دانای
علمی .)۲۲۷ :۱۷۳۳،مشابه اين رفتار در ساير شهرها و روستاها نيز وجود دارد .برخی از افراد که نذر دارند به
ايستگاههايی که در بين راه شربت و چای و تنقالت توزيع میکنند مبلغی میدهند يا جنس مورد نظر خود را خريداری
میکنند و به توزيعکنندگان میدهند که همراه با اشربه يا اطعمهای که توزيع میکنند ميان مردم پخش کنند .

توانگران :يکی ديگر از منابع مالی سوگواریها متموالن بودند .نقش آنان در برگزاری مراسم يا در تأمين مالی آنها هميشه
مهم بوده است .چنانکه ليدی شيل که در ژانويۀ  ۱۳۲۱در ايران بوده در خاطرات خويش مینويسد« :ثروتمندان بر روی بام
يا در صحن حياط و باغچۀ منزلشان چادرهايی بزرگ برپا میکنند و در زير اين چادرها ،که از تابش آفتاب سوزان در
اماناند ،مراسم دعا و سوگواری برگزار میکنند و از روحانيان دعوت میکنند تا در اين مجالس وعظ و روضهخوانی کنند»
(شيل .)۱۸۱ :۱۷۳۲ ،برخالف مارکس که وضعيت طبقاتی را بيشتر به اقتصاد و دسترسی فرد به مال و ثروت ربط میدهد
و فقط "طبقه" را متغير عمده میبيند ،از نظر وبر ،منزلت نيز يکی از منابع سهگانۀ اقتدار (قدرت ،ثروت و منزلت) است
(کوزر ،بیتا۷۷-۷۱۲ :؛ وبر .)۱۱-۱۳ :۱۷۱۱ ،از نظر او ،همانطور که ثروت ،منزلت يا قدرت میآورد ،منزلت واال
نيز به دنبال خود ثروت میآورد .قشربندی و سلسلهمراتب اجتماعی فقط با طبقه تعريف نمیشود ،بلکه با اين سه منبع اقتدار
مشخص میگردد که هرکدام شاخصهای خود را دارند .ثروتمندان در جامعۀ مذهبی به منزلت مضاعفی نياز دارند تا توزيع
قدرت را برحسب ثروت پايدارتر سازد .ثروتمندان بجز باورهای مذهبی خود از طريق برگزاری مجالس سوگواری يا تأمين
آنها در ميان تودۀ مردم برای خويش کسب وجهه و اعتبار و اعتماد میکردند و تجانس فرهنگی و زبانیشان با تودۀ مردم
مانع بيگانگی فرهنگی و مذهبی میشد و به تبع آن احساس تضاد و شکاف طبقاتی را در جامعه رشد نمیداد .اين منبع متعلق
به جامعۀ مدنی و بخش خصوصی است و ربطی به دولت ندارد .در استان کهکيلويه و بويراحمد مراسم سوگواری يا
تعزيهداری امام حسين(ع) در مراکز کالنتران و خوانين به صورتی مجلل از اول ماه محرم آغاز میشود .سوگواران به
صورت جمعی به خانههای خانها و بزرگان ايلها میرفتند و برای تأمين هزينههای عزاداری طلب پول میکردند .هر
خانی به فراخور شأن خود با نهايت رغبت وجهی به عزاداران میپرداخت و آنان را به ادامۀ سوگواری تشويق میکرد
(مجيدی .)۲۳۱-۲ :۱۷۱۱ ،در قديم ،در گيالن نيز مالکان روستاها بانيان تعزيهها بودند و بعد از اصالحات ارضی که از
قدرت مالکان کاسته شد ،بانيان برگزاری تعزيه کسبه و بازاريان بودهاند (موسوی). ۲۳۳: ۱۷۳۳ ،پس از شهريور ۱۷۲۱
با برچيدهشدن ديکتاتوری رضاشاه و پيدايش آزادیهای نسبی ،عالوه بر انجمنها و مراکز مذهبی ديگر که خود را از
هيئتها جدا میکردند ،ناگاه  ۱۱۱هيئت مذهبی در مشهد تحت سرپرستی ميرزا احمد کفايی فرزند آخوند خراسانی تشکيل
شد .درآمد اين هيئتها از کارخانۀ نخريسی مشهد به رياست کفايی تأمين میشد که در آن زمان از بزرگترين کارخانههای
مشهد بود و عالوه بر توليد نخ ،برق شهری را هم تأمين میکرد .بجز اين درآمدها هر سرهيئتی از امتيازاتی جداگانه
برخوردار بود .امتيازاتی همچون گاراژداری ،امتياز کاميونهای حملونقل ،رياست ميدان بار و ديگر مشاغل پردرآمد از
جمله مواهبی بود که از آنها بهرهمند میشدند (منصوری.)۲: ۱۷۳۱ ،

خَ يّران :خيران را از گروه توانگران جدا کردهايم ،زيرا اين گروه به طبقات مختلف تعلق داشتند و اکثر آنان با مبالغ ُخرد به
تأمين هزينههای سوگواری میپرداختند .مجلس تعزيهخوانی معموالً يک يا چند بانی دارد .بانی ممکن است هرساله ثابت
باشد يا برحسب مورد کسانی بانی شوند و مخارج برگزاری تعزيه را بپردازند .در مراغه بعضی از مساجد فاقد موقوفات
هستند؛ بنابراين ساکنان محل و افراد غنی به فراخور حال خود هزينۀ يک يا چند شب را تقبل میکنند .در بعضی مواقع نيز
با استفاده از نذورات اهداشده يا شرکت چند نفر با هم هزينههای مورد نياز تأمين میشود (مرواريد).۸۳ :۱۷۱۲ ،
تودۀ مردم ،اقتصاد تودهای و شگردهای ابداعی :بزرگترين منبع مالی سوگواریها تودۀ مردم بوده و هستند .گرچه مبالغ
پرداختی آنها نسبت به توانگران و خيران و دولتیها ناچيز است ،همواره مجموع آنها رقم چشمگيری را تشکيل میدهد،
بهگونهای که اين هزينههای ُخرد بر همۀ منابع ديگر برتری میيابد .همين نقشآفرينی توده در تأمين مالی هزينههای
سوگواری ،احساس تعلق اين مراسم را به ايشان فزونی میبخشد و مشارکت طبقات ديگر را نوعی فراگيری تعلق و پيوند
سوگواری با آنان جلوه میدهد .روشهای کمک مالی مردم بسيار متنوع و ابتکاری است و اشکال گوناگون و جالبی به خود
میگيرد .برای مثال مردمیبودن تعزيه و اقبال بینظير توده از آن و اقتصاد مردمی تعزيه از ويژگیهای آن است .جيمز
موريۀ انگليسی در سفرنامۀ خود از مشاهداتش در  ۱۳۱۱تا  ۱۳۱۳دربارۀ راهاندازی تکيهها و چادرها مینويسد :اين
چادرها يا به هزينۀ اهالی محل يا به هزينۀ مردم دارا به نشانۀ اخالص برافراشته میشود و همۀ طبقههای مردم در ورود به
آنها آزادند .هزينۀ هر تکيه استخدام يک مال و شبيهخوانان و جامههای ايشان و هزينۀ خريد چراغهاست .بسياری از مردم
از اين فرصت برای کفارۀ گناهان خود سود میجويند و برای برپايی تکيه پول میدهند و به کسانی که به تکيه آمدهاند

خوراک رايگان میدهند (موريه: ۱۷۳۲ ،ج .)۲،۲۱۳هانری ماسه ضمن گزارش مفصلی دربارۀ روضهخوانی از ابتدا تا
پايان آن میگويد :مزد روضهخوانها و واعظان در پايان آخرين جلسه پرداخت میشود (بهطور متوسط پنجتومان برای
مجموع جلسات) .برای اين منظور صاحبخانه دم در میايستد و يک پاکت سربسته به هرکدام از آنان تسليم میکند و
همينطور به بچههای روضهخوانها و خدمتگزارانی که همراه آنان آمده بودند مبلغی میپردازند .بعضی از شخصيتهای
ممتاز به هرکدام از حاضران در مجلس يک سکه پول اهدا میکنند (ماسه:۲۲۷۲ ،ج .)۱،۲۱۳شيوههای ديگری در ده
"ماها "و ساير نقاط کشور مشاهده شده است ،مانند پول دادن به سقاها و تعزيهخوانها .گفته شده در دهکدۀ زيارت بعد از
سينهزنی ،يک زن نوحهخوان برای زنها روضهخوانی میکرد و بعد هم با طوق و علم در کوچههای ده راه میافتادند و به
هر خانهای که میرسيدند صاحبخانه،پول به علم میبست ،يا برنج و تخممرغ در خورجينی میريخت که يکی از زنها برای
همين منظور با خود میگرداند (پورکريم .)۲۷-۲۲ :۱۷۱۲ ،در روستای دَوان در حوالی کازرون استان فارس بعدازظهر
عاشورا روستا پس از چند روز و شب آرام میگيرد و بزرگان محل در اتاقی گرد میآيند و ضمن استراحت به شمارش
وجوهی میپردازند که از سوی مردم هديه شده است .بدين مناسبت پاکتهای بسته باز میشود .نام و مشخصات اهداکننده
همراه با مبلغ اهدايی روی کاغذی ليست میشود .وجوه مردم برای کمک به هيئت برای جايگزينی هزينۀ انجامشده و
هزينهکردن مراسم سال آينده است که تا آن زمان نزد عهدهدار مراسم عاشورا باقی میماند (لهسائیزاده و سالمی:۱۷۱۱ ،
 .)۱۲۸شيوههای مختلفی برای جمعآوری هدايا و کمکهای مردمی وجود دارد و برای مثال گزارش شده که در روستای
کندلوس ظهر عاشورا يا روز دهم محرم که مراسم سينهزنی به اوج خود میرسد ،اسبی را با پارچهای سفيد که با مادهای
قرمز به نشان محل خونفشان تيرهای اشقيا رنگ شده است با پارچههای رنگی و شمشير و چکمه میآرايند و به صورت
ذوالجناح درمیآورند ،مرثيهخوان پيشاپيش آن در کوچههای دهکده روان میشود و از هر خانهای برای مرثيهخوانها پول،
قند ،چای و نبات جمع میکند تا هم زحمات کسانی که در اين ده روزه مرثيه و نوحه خواندهاند جبران شود ،هم قند و چای
کافی برای مراسم بعدی مسجد محل تأمين گردد (جهانگيری .)۱۱۱ :۱۷۳۱ ،شاهسونها نيز از روزهای اول محرم ،يک
نفر مال يا عمامهبهسر را برای هر «اوبا» دعوت میکنند ،در هر «اوبا» يک نفر داوطلبانه آالچيق خود را خالی میکند .مال
روزی سه مرتبه ،صبح و ظهر و شب ،در مسجد روضه میخواند و اهل «اوبا» را میگرياند .کسی که آالچيقش مسجد شده،
هر روز يک گوسفند سر میبرد و برای اهل «اوبا» شام و نهار تهيه میکند .بعد از هربار روضهخوانی ،اهل «اوبا »
برحسب ُوسع خود به مال نذری میدهند (ساعدی .)۱۲۳ :۱۷۲۱ ،در سوگواریهای ايل پاپی از کوچنشينان شمال غرب
ايران در لرستان «از دستمالهای چهارگوشهای که هر ضلع آن حدود  ۳۱سانتیمتر است پرچمهای کوچکی میسازند و
دردمندان و بيماران با پرداخت  ۲لاير به مال پرچمهای کوچک را میگيرند و آن را روی محلی میگذارند که درد دارد»
(کريمی .)۲۲۱ :۱۷۳۳ ،اين شيوههای کمک مالی به سنت سوگواری نشان از پيوند باورهای عاميانه با اقتصاد سوگواری
دارد .اين باورها بخشی از زمينۀ مادی مناسک است .در ابيانۀ کاشان بيشتر وعاظ از شهر کاشان دعوت میشوند .در
گذشته ،وعاظ محلی در ازای روضهخوانی حدود  ۲قران پول دريافت میکردند .در دهۀ  ۳۱شمسی ،مزد روضهخوانهايی
که از شهر کاشان میآمدند  ۱۱-۷۱هزار تومان بود که يک يا دو شب روضهخوانی میکردند .مزد اين افراد توسط کسانی
که نذر کردهاند پرداخت میشود .گاهی اهالی به صورت اشتراکی اين مبلغ را میپرداختند (نظری و ديگران: ۱۷۳۱ ،
). ۲۱۲دن گارسيا دسيلوا فيگوئروآ که در ۱۳۱۱بهعنوان سفير پادشاه اسپانيا به دربار شاهعباس اعزام شد نيز روش ديگری
را مشاهده کرده است .او میگويد :در پايان گريه و زاریها و ختم مجلس ،فقيهی آراسته و مقدس با چهرهای درهم و
اندوهزده بر در مسجد میايستاد تا هدايايی از کسانی که در مجلس عزا شرکت کرده بودند دريافت کند ،بخصوص هريک از
زنان ،به قدر همت و متناسب با توان و تقوای خويش ،مبلغی پول يا طاقهای پارچه يا قبا يا لباده به وی میدادند .روسپيان که
بسيار ثروتمندند چيز بيشتری میدادند .روزهايی بود که گذشته از پول و پارچه و شال بيش از پنجاه تا شصت لباده به وی
داده میشد (فيگوئروا)۷۱۱ :۱۷۳۷ ،
توليد انگيزۀ مادی :در کنار جاذبههای معنوی ،توزيع رايگان انواع خوردنیها و نذریها و هدايا نيز از جاذبههای مراسم
بوده است .رفتار توده در بخشش و هدايا به سوگواران از يکسو موجب ارضای بخشنده و کسب منزلت اجتماعی است و در
دريافتکننده انگيزه ايجاد میکند .اين بخششها ،هدايا و نذورات به اشکال گوناگون در تمامی مراسم شهرهای کوچک و
بزرگ وجود دارند و ذکر چند مثال از چند محل به معنای انحصار يا محدوديت آن نيست .در کومله از روستاهای گيالن از
پنجم تا دوازدهم ،هر شب هيئت را از مسجدی به مسجد و بقعۀ محل ديگر میبردند .دستۀ سينهزنی يا زنجيرزنی مسج ِد
ميزبان به استقبال هيئت مهمان میآمد و نوحهخوا ِن ميزبان ،شعری را برای هيئت مهمان میخواند ،سپس متولی مسجد
مبلغی به مسئول دسته میداد (شهاب کوملهای ۱۳۱ :۱۷۳۳ ،و ). ۱۳۱از شب نوزدهم تا بيستويکم رمضان در برخی
محلهها به در خانههای مردم میروند و اشعار حيدری در رثای حضرت علی میخوانند و صاحبخانه هدايايی از قبيل
تخممرغ ،برنج و پول به گروه حيدریخوانها میدهند (شهاب کوملهای). ۱۱۲: ۱۷۳۳ ،در نقاط مختلف به شيوههای
گوناگون اين انگيزهسازی يا تشويق صورت میگيرد .برای مثال در "ماها" (دهی در فيروزکوه) هنگامی که حضرت عباس

و علیاکبر و حضرت قاسم برای آوردن آب خود را به شط فرات میرسانند و مشکی آب از آن برمیدارند ،يک کاسۀ
برنجی نيز در دست دارند که آن را هم پر از آب میکنند .در اين هنگام تماشاگران در اين کاسه سکه میريزند و اگر سکه
نداشته باشند به آنان يا به فهرستخوان که برای گرفتن پول نزديک آنان ايستاده است اسکناس میدهند (کيا.)۲-۱ :۱۷۱۲ ،
«در محلۀ يوسمون کاشان يکی از مراسمی که برگزار میشود شاداگردانی ] [sadaيا َش ِد ][sadeاست .شَده َعلَمی است که
آن را عالمت امامحسين گويند .پس از تزئين ،اقدام به بلندکردن شادا میکنند و اين کار را اغلب افرادی انجام میدهند که از
لحاظ اقتصادی ضعيف هستند؛ زيرا پس از حمل شادا مبلغی از سوی مردم به آنها داده میشود» (نظری داشلی و ديگران،
 .)۲۳۱-۲۱۸ :۱۷۳۱در روستای دهمال در گذشته رسم بر اين بوده که زائران نخل بهعنوان هديه و نذورات چيزهايی از
قبيل قند ،چای و امثال آن به بابای نخل میدادند (سعيدی .)۳۳ :۱۷۳۳ ،در االشت روز عاشورا در حالی که هنوز صبح
نشده و هوا تاريک است چراغ میگيرند و به محلهها و کوچههای در حال سينهزنی و نوحهخوانی برای «صُبخونی »
جلوی هر خانه کمی میايستند تا اگر صاحبخانه پولی نذر کرده باشد به «جوشیخون» بدهد
(صبحخوانی) میروند و
ِ
(پورکريم)۸۷-۸۱ :۱۷۲۱ ،
جمعبندی
جنبۀ مردمشناسانۀ عزاداری را نمیتوان بدون درنظرگرفتن رابطۀ آن با اقتصاد سوگواری درک کرد .جلب نظر عوام پيوند
وثيقی با پولی که مبادله میشود دارد .از گذشته ،گردش مالی جزئی از مراسم عزاداری بوده است .اقتصاد سوگواری
همانسان که در پردۀ کنشها و هيجانها و حوادث شورانگيز انسانی پوشيده میشود ،کاويدن آن نيز آشکارکنندۀ جنبههای
نهانی و دنيوی سوگواری و پيوندهای عميق آن با زندگی روزمره است .بازار وسائل سوگواری گرچه با عقيده و خلوص و
زمينی پديدۀ
گذشت و ايثار و معنويت در هم تنيده شده ،با َسرندکردن اجزای کنش میتوان گفت بازار انگيزهها و شالودههای
ِ
سوگواری نيز هست .
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Mourning economy
Abstract
Emadeddin Baghi
The present study aims at a reconciliation of the sacred and the profane, the religious and
the secular, the divine and the mundane worlds, and also a critique of authentication of the
prevalent dualism in this demesne. A sequel to the present author’s works and field studies,
it beacons the arbitrary nature of such distinction. Treating of the instruments employed in
mourning ceremonies, sections of the study exhibit that ritual absolutism and sanctification
stand in contradiction to social realities; rather, the sacred is not totally abstracted from
the profane, for instance, notwithstanding their religious and spiritual manifestations,
mourning ceremonies are diversely connected to everyday life. Further, the immense cash
flow behind such ceremonies has its impacts on the continuity of the ritual.
Keywords: profane, sacred, arbitrary, real, dualism, secularism, secularization, mourning
instruments, funds, class, vow.

