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 چکیده

سلطنت خود د ییأه و تیتوج یشاهان قاجار برادر دوره قاجار تالش 

های مراسمسبب شد تا  یهای مذهبت از فعالیتیواسطه حامبه

در  یهای قدرمتند اجتامعاز پایگاه یکیعنوان به آیینی و سوگواری

شناخته شود. باید توجه داشت که مراسم آیینی و  عامهفرهنگ

های فرهنگی متأثر از اندیشه شئونسوگواری در این دوره همچون سایر 

حوالتی شد. درواقع در دوره قاجار مراسم آیینی و مدرن دچار ت

 دو عامه بهای فرهنگو انگاره ی مذهبیباورها سوگواری که منودی از

در عین تداوم دچار تحول شد. این تحوالت در چگونگی برگزاری مراسم 

مالحظه است. درکنار آیینی و سوگواری در شهر مذهبی مشهد قابل

های شکل گرفت، ی این مراسمندبصورتتغییر و تحوالتی که در 

 ها به تأسیهای متنوع در مورد این مراسمهای نظری و گفتامندیدگاه

سیاسی امکان رشد و بازتولید یافت. نوشتار -اجتامعی از اوضاع

تحلیلی و اتکاء به نظریه اشاعه فرهنگی به -حارض با روش توصیفی

ر هر مشهد دهای آیینی و سوگواری شبررسی چگونگی تحول در مراسم

 پردازد.دوره قاجار می

دوره قاجار، خراسان، مشهد، نظریه اشاعه فرهنگی،  کلیدی: واژگان

 آئینی و سوگواری مراسم

 

Abstract 

During the Qajar historical period, the Qajar kings' 

efforts to justify and reaffirm their monarchy by 

supporting religious activities led to identifying 

religious rituals and mourning ceremonies as one of 

the most powerful social bases in popular culture.  It 

should be noted that rituals and mourning 

ceremonies in this period, like other cultural 

practices, were influenced by modern thought.  In 

fact, during the Qajar period, rituals and mourning 

ceremonies, which were a reflection of religious 

beliefs and popular culture, continued to evolve.  

These developments are remarkable in the way rituals 

and mourning ceremonies were held in the religious 

city of Mashhad.  Along with the changes that took 

place in the formulation of these ceremonies, the 

various theoretical perspectives and discourses on 

these ceremonies enabled the socio-political situation 

to grow and reproduce. The present study uses the 

descriptive-analytical method and relies on cultural 

diffusion theory to study the evolution of ritual and 

mourning ceremonies in Mashhad during the Qajar 

period 

Keywords: Qajar Era. Khorasan, Mashhad. Cultural 

Diffusion Theory, Rituals and Mourning Ceremonies  
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 مقدمه

ۀ مذهبی تشیع به دور  و شعائرباوجودآنکه زمینه رشد مناسک 

: 0370خلدون، ؛ ابن903: 0077اثري، ابنبرگردد )بویه آل

رشد مراسم آیینی در اکرث شهرهای ایران در عرص  کنی( ول069

: 0977؛ منشی، 603: 0913روملو،افتاد )صفویه اتفاق 

های آیینی و سوگواری (. با نگاهی به چگونگی مراسم6/607

ی این مراسم در برگزار در مشهِد دوره قاجار، یک نوع تحول 

های چون نظام آموزشی، طورکلی مؤلفه. بهگرددیممالحظه 

سبک معامری شهری، روحانیون اصولی، تجارت و مهاجران 

حول به وجود آمده، دخیل بودند. در ایجاد تداوم و ت

توان دیگر در جستاری بر چگونگی این تحول را میعبارتبه

چنین ارزیابی کرد که مسیرهای ورود تجدد به شهر مشهد، 

ها آئینی و سوگواری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به مراسم

های گردید. افزاری در این مراسمافزاری و نرمتحوالت سخت

گیری فرهنگی از سایر آنچه گفته شد، یک نوع وام عالوه بر

های فرهنگِی مناطق دیگر در شهر مشهد و تطبیق آن با گونه

رسعت تحول در های درونی و بومی بهعنارص و مؤلفه

زد. در بررسی های آیینی و سوگواری را دامن میمراسم

 دیباچگونگی مراسم آیینی و سوگواری در ایران دوره قاجار 

رارداد قدین و معرفت دینی در تحوالت فرهنگی را مدنظر  تأثیر

که دین و ازآنجایی دیگرعبارتبه (.07: 0930خرسوپناه، )

: 0977ویلهلم، است )بخش مذهب یک عامل هویت

(، نباید رهیافت کارکردگرایانه 90: 0936؛ دورکیم، 079

فرهنگ دینی ایران  عنوانبههای آیینی و سوگواری مراسم

را از نظر دور گذاشت. در کنار این موضوع باید  جارعرص قا

توجه کرد که دینداریی عوام معموالً گرایش به التقاط دارد و از 

آید. بنابراین اختالط باورهای عوام و آداب محلی به وجود می

تبع این خصلت، در دینداری عامه منادهای اساسی به

هیوم، ) دین عامه است تا منتدینداری بیشرت متأثر از فرهنگ

. با این توضیح باید گفته (90: 0937؛ توسلی، 003: 0917

شود ایالت خراسان و مشخصاً شهر مشهد به دلیل وجود 

های ترین کانونعنوان یکی از مهمبه )ع(بارگاه حرضت امام رضا

توانست بیت در دورۀ قاجار همواره میدینداری پیروان اهل

                                                           

1. Hager strand 

های آیینی و سوگواری نقش مهم در اشاعه و توسعه مراسم

داشته باشد، درواقع شهر مشهد این ظرفیت را به خراسان 

های آیینی و افزاری مراسمداده بود تا منادها و مصادیق نرم

سوگواری این ایالت اغلب موردتوجه حاکمیت سیاسی در 

 مرکز و مردم سایر مردم سایر شهر ایران قرار گیرد. 

 پیشینه پژوهش

ایراِن دوره قاجار  م آیینی و سوگواریدرباره چگونگی مراس

های چندی صورت گرفته است برای منونه صادق پژوهش

راسم م به بررسی چگونگی تعزیه در ایرانهامیونی در کتاب 

عنوان مراسمی آیینی تعزیه در دوره قاجار پرداخته و آن را به

الله شهیدی در موردتوجه قرار داده است و یا عنایت

 خوانی از آغاز تا پایان دوره قاجاریهو تعزیه پژوهشی در تعزیه

ه قاجار پرداخته است. دور به زوایای برگزاری مراسم سوگواری 

عزاداری سنتی شیعیان حسین معتمدی در کتابی با عنوان 

سیر عنوان پور در اثری ذیل ، جمشید ملکدر ایران و جهان

و سمیه عباسی در  خوانی، )تعزیه(تحول مضامین در شبیه

بررسی سیر تطور مراسم سوگواری شیعه در عنوان ای با قالهم

از  به بررسی برخی های غربیبر سفرنامهعرص قاجار با تکیه

. اندمنادهای مراسم آیینی و سوگواری در دوره قاجار پرداخته

بیشرت اند، نگاشته شده و تحقیقاتی که تاکنون آثار طورکلیبه

ل در به چگونگی تحو  و نگاه تخصصی داشته توجهیات کلبه

مصادیق و منادهای مراسم آیینی و سوگوار شهر مشهد در 

و این موضوع را در چارچوب نظریه  اندنداشته دوره قاجار

اند و موضوع فوق تاکنون اشاعه فرهنگی موردتوجه قرار نداده

صورت پژوهشی مستقل موردتوجه محققان قرار نگرفته به

ت اس پژوهش حارض بر آن است. با توجه به آنچه گفته شد،

ضمن توجه به دستاوردهای پژوهشگران گذشته، چگونگی 

تحول در مصادیق و منادهای مراسم آیینی و سوگواری شهر 

اشاعه فرهنگی  مشهد در دوره قاجار را در چارچوب نظریه

 مورد بررسی قرار دهد

 پخش(اشاعه )مبانی نظری 

م( نخستین بار 0399سوئدی ) دانجغرافی 1هاگر اسرتند 

هرچند این نظریه در آغاز  2نظریه پخش و اشاعه را مطرح کرد.

ل این نظریه در تحلی کار گرفنتهاگر اسرتند و همکارانش با به . 2

گاوی  سل و چگونگی گسرتش ی کشاورزیهادهیپد گسرتش نوآوری

 ی ارزشمندی دست یافتندهاافتهی مختلف به یهاسالدر 



 

 1۳شماره   31۸۹تابستان 

۳۸ 

ظر
ن

 هی
نگ

ره
ه ف

اع
ش

ا
 و ی

... 

ها مطرح های کشاورزی و شیوع بیامریبرای تحلیل پدیده

تدریج، کاربرد آن به ، اما به(000: 0910شکویی، ) دیگرد

های فرهنگی نیز ترسی یافت. درواقع این نظریه به عرصه

، علت اشاعه یک پدیده، نحوه گسرتش دنبال تبیین و توضیح

مسیرها و مجاری پخش آن، علل توقف آن، علل گسرتش 

است مجدد آن و نیز پایداری برخی از امواج و زوال برخی دیگر 

(Haggett,1983: 303.) بر اساس نظریه اشاعه  درواقع

یک امر فرهنگی که شاخص یک جامعه است، در جامعه 

های را عموماً در مهاجرت شود. اشاعهدیگری پذیرفته می

های مداوم و زیاد جوامع ها که حاصل متاسجمعیت

(. 009: 0913پانوف، ) دهندهمسایه است تشخیص می

ست ایکی از مفاهیم مرتبط با نظریه پخش، پخش فضایی 

نگرش  و آن فرآیندی است که طی آن (970: 0979شکویی، )

از  است یابد. پخش فضایی عبارتو رفتار مردم تغییر می

 های اصلی خود در بینگسرتش یک پدیده از کانون یا کانون

این پدیده ممکن است  1اند.مردمی که آماده پذیرش آن پدیده

یک شیوه رفتار، عقاید خاص سیاسی، اجتامعی یا یک امر 

مادی نظیر رواج مد لباس و یک نوع کاالی ویژه یا ابزارآالت 

انند تعزیه های سوگواری مباشد. بسیاری از قالب

یا ابزاری مانند سقایی )پوالک،  (16: 0937شهیدی، )

(، مشک و تربزین، 676: 0973؛ اسیناقچی، 630: 0996

، 696، 619، 937: 0970ها )عابدینی، ها و جریدهعلم

-و توغ )کاشفی (37: 0930زنی )آقاجانی، (، قمه669

( نیز 001: 0901؛ نفیسی، 631-630: 0997سبزواری، 

نظریه پخش فضایی در خراسان یا از خراسان به  مطابق بر

یافتند. درواقع ایالت اقصی نقاط دیگر کشور اشاعه می

شهر مشهد به دالیل مذهبی، تجاری و  خراسان و مشخصاً

جواری این سیاسی بسیار مسافرخیز بوده و در خالل هم

ها بدیهی است که پخش یا مسافران و برخورد فرهنگ

 داد.این گسرتدگی در آن منطقه رخ میگیری فرهنگی با وام

گیری وام عنوانبه 3از جریان اشاعه فرهنگی 2گری پی فرارو 

کند. درواقع ازنظر وی ها یاد میفرهنگی در تغییر فرهنگ

ها، رسوم، آداب، اخرتاعات و اکتشافات گیری فرهنگوام

                                                           

ر و ام هادهیپددر پخش فضااایی باید دو موضااوع وجود پدیده یا  . 1

گسااااااااااارتش حرکت پدیده از خاساااااااااااتگاه اصااااااااااالی خود را توان از یکدیگر 

 متامیز ساخت.

 فرارو،است )تر از کشف یا اخرتاع آن دیگران بسیار آسان

گیری فرهنگی امری (. باید توجه داشت که وام96: 0973

گزینشی است لذا هنگام برخورد دو فرهنگ بعد از اثبات 

سودمندی و سازگاری، عنارص و اجزائی خاص به عاریت 

شود. درواقع رسعت پذیرش یک امر فرهنگی گرفته می

تواند تحت تأثیر متغیرهای چون سهولت در شناخت، می

ی و قابلیت مشاهده آن برای تعداد پذیری تجربقابلیت آزمون

نسبتاً زیادی از مردم قرار بگیرد. باید توجه داشت که از 

گیری فرهنگی جریانی دوطرفه است چنین نیست سو وامیک

که رصفاً جوامع متمدن بر جوامع ابتدایی تأثیرگذارند. از سوی 

شده اغلب پس از ورود به فرهنگ جامعه دیگر اقالم وام گرفته

 شود و دیگر مانند شکل اولیه نیست.کاری میستمقصد د

 پخش انواع

بر اساس دیدگاه هاگر اسرتند سه نوع پخش جابجایی، 

 سازد:مراتبی و رسایتی را به رشح زیر از هم متامیز میسلسله

ها یا عنارص پخش جابجایی: یعنی فرآیند انتقال نوآوری

که این فرآیند از راه جابجایی فیزیکی فرد یا گروهی که  فرهنگی

 (016:  0937جردن،)دهد. ای هستند رخ میحامل اندیشه

دهد که افراد یا پخش جابجایی، زمانی رخ می دیگرعبارتبه

های دارای یک ایده خاص، از مکانی به مکان دیگر گروه

 زمینها در رس حرکت کنند و به این طریق ابداعات و نوآوری

جدید گسرتش یابند. درواقع مذاهب با اعزام مبلغان 

 اند.مذهبی یا پخش جابجایی اشاعه یافته

ها ها و نوآوریمراتبی: در این نوع پخش، پدیدهپخش سلسله

ها و مراتب و از طریق توالی منظم دستهدر قالب سلسله

ک ها از ییابند. ایدهشوند و گسرتش میطبقات منتقل می

به فرد دیگر یا از یک مرکز شهری مهم به مراکز دیگر « فرد مهم»

بنابراین فرآیند پخش و پذیرش عقاید و ؛ یابدگسرتش می

ها از پایتخت به ترتیب به شهرهای بزرگ، میانی، ایدئولوژی

گردد. درواقع این پخش فرآیندی کوچک و روستا انجام می

یر ر رسازتتر به مراکز کوچکتر و مهماست که از مراکز بزرگ

( برای منونه در صدر Haggett, 1983: 305) شودمی
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اسالم، با اسالم آوردن رئیس قبیله، کل افراد نیز تغییر دیانت 

نوع از  عالوه این(. به901:  0973زرگری نژاد، )دادند می

ای تواند از طریق شخصی مهم و تأثیرگذار به منطقهپخش می

 1دیگر منتقل گردد.

واگیردار: این پخش در مقابل پخش پخش رسایتی یا 

ها ایدهمراتبی قرار دارد که در آن گسرتش عمومی سلسله

 گیرد، مانندمراتب صورت میبدون در نظر گرفنت سلسله

های مرسی که با متاس مستقیم منترش اشاعه بیامری

های واگیردار مانند رسخک، از یک شخصی شود. بیامریمی

 شدت تحتاین فرآیند به شود.به شخص دیگر منترش می

تأثیر فاصله قرار دارد، بنابراین افراد و نواحی نزدیک نسبت به 

افراد و نواحی دوردست، بیشرت در معرض این نوع پخش قرار 

(. در این میان بیامری نیز Haggett, 1983:305) گیرندمی

 2شود.با اشاعه فرهنگی وارد خراسان می

 نظریه اشاعه عنارص

ه پیشرت گفته شد در نظریه اشاعه یک امر گونه کهامن 

فرهنگی مهم در یک جامعه در جامعه دیگری پذیرفته 

ها که های جمعیتشود. اشاعه را عموماً در مهاجرتمی

های مداوم و زیاد جوامع همسایه است حاصل متاس

دهند. هاگر اسرتند شش عنرص عمده در این تشخیص می

 :کندنظریه را بدین ترتیب بیان می

تواند محیط پذیرا حوزه یا محیط جغرافیایی: این محیط می

 /همگرا یا محیط ناپذیرا / واگرا باشد.

های صورت مداوم یا به حالت دورهزمان: دومین عنرص که به

 ت.شود زمان اسمتامیز از یکدیگر و متوالی در نظر گرفته می

موضوع پخش: موضوع پخش بسیار متنوع است مانند 

 نگی، فیزیکی.موضوعات فره

                                                           

چنانچه قول برخی از نویسااااااااااااندگان را ناظر بر نقش محوری آخوند . 1

ی در آن روزگار همراه با خود زنقمهمال آقا بن عابد شااااااایروانی در رواج 

 ؛203: 1333رسدرودی، صحتیشود )از آذربایجان به تهران پذیرفته 

این نظریه را  میتوانیم( 279: 1331ی، رهرب  ؛964: 1331ی، در یح

 انطباق دهیم. شدهمطرحبا موضوع 

وبااااااایی کااااااه حاااااادود چهااااااار ماااااااه پس از لغو امتیاااااااز جنبش تنباااااااکو . 2

خراساااااااااااااااااان وارد شاااااااااااااااااد و رسارس آن را  ق( از ساااااااااااااااامات بخاارا باه1304)

 (.234:  1317ناطق، ) دیدرنورد

ها و صدور هایی است که خاستگاه نوآوریمبدأ پخش: مکان

 هاست.ها و نوآوریها، ارزشپیام

هایی است که محتوای پخش یا جریان مقصد پخش: مکان

 رسد.ها میمداوم پخش به این مکان

ها: مجاری انتقال نوآوری از مبدأ به مسیر حرکت پدیده

فاصله اجتامعی، مقصد است. فاصله جغرافیایی و 

شکویی، ست )هااقتصادی مسئله مهم در ارتباط پدیده

0977 :979.) 

های گفته شد نباید ازنظر دور داشت که در کنار مؤلفه

رسعت انتشار و عوامل مؤثر بر آن مانند دخالت حکومت و 

تواند در دولت در آن، از موضوعات دیگری است که می

درواقع موقعیت خاص فرآیند پخش موردمطالعه قرار گیرد. 

موانع، مرزها و امواج  3کندرسعت آن کمک مییک منطقه به

رقیب نیز موضوع دیگری است که در بررسی پخش نوآوری 

 مهم است.

 دهنده پخشکاهش عوامل

د ای وجو های بازدارندهمؤلفه دکنندهیتشددر کنار عواملی در 

 تواند در کند کردن اشاعه فرهنگی مؤثر باشد این عواملمی

 توان به رشح ذیل بیان کردرا می

مسافت: اگر سنگی را به درون استخری بیندازیم و پخش 

امواج آن را نظاره کنیم، خواهیم دید که دوایر با دور شدن از 

شوند. به همین تر میتدریج ضعیف و ضعیفنقطه اثر به

های فرهنگی نیز با افزایش قیاس، میزان پذیرش نوآوری

 تر و نافذتریطور عمیقیابد. ابداعات بهمسافت کاهش می

ترین نقطه به مبدأ پذیرفته خواهند شد و با دور در نزدیک

 یابند.شدن از آن کاهش می

گذشت زمان: گذشت زمان نیز در این راستا عامل مهمی 

زیرا انتشار و پخش نوآوری به نقطه دورتر ؛ شودتلقی می

شهر تجاری خراسان، مشهد بود که موقعیتش را مرهون سه . 3

د خو  توجهقابلعامل به هم وابسته ورود ساالنه هزاران زوار، جمعیت 

بارانداز کاالهای وارداتی از مسیر  عنوانبهشهر و نیز جایگاهش 

نهر و ماورال اسرتآباد، افغانستان، تهران، شامل خراسان، فارسجیخل

 (.17: 1349بود )دانشیار، 
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مستلزم رصف زمان بیشرتی است، نظر به اینکه تعداد 

ن میزان بنابرای یابد.پذیرندگان با افزایش مسافت کاهش می

ای یابد. این هامن مقولهپذیرش نیز با افزایش زمان کاهش می

عنوان کاهش زمان مسافت دانان از آن بهاست که جغرافی

(. هرچه از زمان وقوع حادثه و 01: 0937)جردن،  انددهادکر ی

نوآوری فاصله بگیریم یا هر چه از مکان وقوع نوآوری دور 

 یابد.شویم، از قدرت ترسی و تأثیرگذاری آن کاهش می

موانع تراوش: عالوه بر ضعف و کاهش طبیعی انتشار 

 ها به دلیل افزایش زمان / مسافت، سدهاابداعات و نوآوری

و موانع نیز موجب توقف یا کند شدن روند پخش نوآوری 

 سازندی بعدی را متوقف میهارشفتیپشوند یا می

(. در اغلب موارد مرزها نفوذپذیرند، 660: 0977شکویی، )

ها بدین معنی که اجازه پخش برخی امواج ابداعات و نوآوری

د کوشندهند، لکن در جهت تضعیف و توقف آن نیز میرا می

های اجتامعی، های گوناگون مانند تحریمع به شکلموان

 دولتی یا طبیعی وجود دارد.

اشاعه فرهنگی و تحول مراسم آیینی و سوگواری در شهر  هینظر

 مشهد

قبل از آنکه به نقش اشاعه فرهنگی در تحوالت شهر مشهد 

در دوره قاجار پرداخته شود الزم است مبانی نظریه اشاعه در 

 مورد بررسی قرار گیرد.ایالت شهر مشهد 

پخش جابجایی: از منظر انواع اشاعه، سفر زائران و مسافران 

های دوره قاجار جایی مؤثر در مراسمای از پخش جابهمنونه

م( معتقد بود 0309ق/ 0617)سیاح فرانسوی  1است فریه

اند سی هزار زائر همیشه در شهر مشهد حضورداشته

یسد ساالنه صد هزار زائر نومی . کرزن(00: 0909)ریچاردز، 

رود که همیشه پنج تا هشت هزار نفر زائر در آنجا به مشهد می

. فرض بر این است که (93: 0907مقیم هستند )کرزن، 

بسیاری از این زائران یا تجار با سفر به مشهد و یا حتی 

ای رسایتی یا حتی گونهبازگشت به شهر خودشان به

ها، رفتارها و ، مدلهامراتبی عامل پخش ایدهسلسله

شدند که این امر به آیینی و سوگواری می فرهنگ مراسم

 جایی در موردکرد. عالوه بر این پخش جابهتداوم آن کمک می

کشورهایی نظیر عراق و افغانستان به گونه خاصی بوده 

                                                           

1  . Feriye 

است. مثالً در حوادث جدایی هرات از خراسان عده زیادی 

 و در خراسان ساکن شدند. افغانی به ایران مهاجرات کردند

مدت آنان موجب ( اقامت طوالنی6/990: 0971)کرمانی، 

وآمد میان دو کشور طور طبیعی آنان حین رفتاین امر شد. به

ایران و افغانستان حامل این آداب بودند. این وضعیت در 

ها نیز از راه مورد مهاجران دیگر هم صادق است. یعنی آن

اند. در میان این ها پرداختهراسمجایی به پخش این مجابه

های گوناگون در هر زمان دیده ها و لهجهخیل جمعیت تیره

توان ازبک، افغان، ترک، ترکمن، بلوچ، کرد و شود که میمی

:  0916اعتامدالسلطنه، دانست )عرب را ازجمله ایشان 

96.) 

مقصد مهاجران زیادی از درمجموع مشهد عرص قاجار، 

جوار همچون آسیای های همان و رسزمینمناطق مختلف ایر 

 که هاگروه این. بود قفقاز و هند ە  مرکزی، افغانستان، شبه قار 

: ساکامقبودند ) شده شهر این وارد مختلفی هایانگیزه به

؛ 79/69730؛ 19/69730؛ 09/69370؛ 6770؛ 9/09070

به اشکال گوناگون بر وضعیت  ،(63/69733؛ 00717

فرهنگی آن تأثیرگذار شدند.  اقتصادی وعی، امسیاسی، اجت

ها نیز، با گذشت چند نسل عمالً به شهروندان بسیاری از آن

های ها باشهرتاصلی مشهد تبدیل گردیدند و بازماندگان آن

( به زندگی در غیره ای واولیۀ خود )بخارائی، هروی، بادکوبه

: سدنوی. وامربی در راه سفر به ایران میاین شهر ادامه دادند

ش هرات را در معیت کاروان بزرگی که به 1392آبان  14»

شد رفت ترک کردم. کاروان شامل ده هزار نفر میمشهد می

های کابل بودند که با کس و کار خود، در که نیمی از آن هزاره

« درفتنعین فقر و مسکنت به زیارت مرقد امام شیعیان می

آنجا گسرتش  ابعاد اين مهاجرت تا (.262: 1367وامربی، )

دربند، شىك، از شهرهای  يافت كه تعداد مهاجران روسيه

باغ، ايروان، اردوباد و باكو در مشهد تا زمان جنگ شريوان، قره

: 1370)قطبی،  جهاىن اول به حدود پنج هزار نفر رسيد

(. انقالب بلشویکی در روسیه نیز تأثیر زیادی بر افزایش 192

ت و بسیاری از کسانی که ها به مشهد داشمهاجرت بخارایی

اموال خود را از دست داده بودند، به مشهد کوچ کردند و در 
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 ها را تشکیل دادند.محله نوغان مشهد، کوچه بخارایی

 (.122: 1334زاده، )نجف

از دست دادن شهرهای هرات و مرو و میهنه در زمان قاجار، 

مذهب تبار و شیعهسبب کوچ گروهی از مردم ایرانی

مزبور به مشهد شد که بر تنوع قومی فرهنگی و شهرهای 

های مهاجر در جمعیت این شهر افزود. هر یک از این گروه

ق پس 0669شدند، ازجمله در سال ای ویژه ساکن میمحله

از بیرون رفنت مرو از دست حکام ایرانی، هزار خانواده مروی 

به مشهد آمدند که تاکنون در مشهد و اطراف آن دارای تکیه 

 (. عالوه بر06: 0973باشند )سیدی، محله و مسجد میو 

های این از خالل منابع متعلق به عرص قاجار انواع قومیت

. ساکنان نیمه استخوبی آشکار حارض در ایالت خراسان به

جنوبی خراسان، افزون بر فارس زبانان، متشکل از طوایف 

م لبه فارسی تک بودند وعرب و بلوچی بود که عمدتاً عشایر 

کردند. دایره پراکندگی اعراب در خراسان بیش از این بود، می

زیرا حداقل مشخص است که در غرب والیت بجنورد نیز 

: 0930خانوار عرب سکونت داشتند )دانشیار،  097حدود 

 هاامارتها در های مربوط به آمار دفن شدهگزارش در .(07

اشاره های حرم رضوی به هویت برخی از زوار خارجی و صحن

شده است. ازجمله اجساد زائرانی از جامعت اعراب عراق و 

ها در این ه.ق به بعد در زمره دفن شده 0697بحرین در سال 

؛ 00713؛ 00717مکان مقدس بوده است )ساکامق: 

تعداد مسافرین و زوار عرب به حدی بود که برخی  (69936

رب هایی را برای مصارف زوار عاز واقفان در مشهد موقوفه

 (09070اند. )ساکامق: اختصاص داده

ین نشدر رشق خراسان نیز، در کنار جمعیت بومی، ایالت کوچ

سکونت داشتند. در ناحیه رسخس عشایر ترکمن، در جنوب 

نشین جمشیدی، در جام طوایف غالباً کوچآن تا تربت

جام، باخرز و خواف طوایف تیموری، در مناطق تربت

ز، هزاره تا ییالق و قشالق داشتند. ویژه باخر جام و بهتربت

های عرص قاجار، جمشیدی تا دوازده هزار طبق گزارش

خانوار، تیموری تا بیست هزار خانوار و هزاره تا چهار هزار 

ق(. روستائیان والیات شاملی قوچان و 0697خانوار بودند )

 بانکردزبجنورد عمدتاً فارس و ترک و کرد و غالب عشایر آنجا 

والیت  درواقع (.6/0031: 0939تامدالسلطنه، اعبودند )

درگز غالب ساکنان کردزبان، ساکنان کالت را نیز غالباً ترکان 

دادند. افزون بر این والیت جالیری و کردان اردالن تشکیل می

نیشابور قبایل ترک بیات و در بخش جوین از توابع والیت 

 :0930دانشیار، داشتند )سبزوار، ترکان قلیچی سکونت 

(. باید توجه داشت که به دلیل خصیصه مذهبی و تجاری 03

های ها و لهجهبودن شهر در میان این خیل جمعیت تیره

توان ازبک، افغان، شود که میگوناگون در هر زمان دیده می

ترک، ترکمن، بلوچ، کرد و عرب را ازجمله ایشان دانست. در 

اختصاص  م یهودیان نیز جمعیتی را به خود03نیمه دوم قرن 

ای به همین نام در شهر مشهد یعنی داده بودند و در محله

ها کهنه فروشی کردند که کار آنها زندگی میمحله یهودی

بوده است. تعدادی ارمنی نیز در شهر مشهد سکونت 

داشتند که از اهالی شکارپور، قندهار و مولتان و از تاجران 

این امر تنوع . (96: 0916پا بودند )اعتامدالسلطنه، خرده

 دهد.دینی شهر مشهد را هم نشان می

ای از پخش مراتبی: در این زمینه گونهپخش سلسله

توان در های آئینی و سوگواری را میمراتبی مراسمسلسله

عنوان مدخل خراسان و تأثیرگذاری بر تهران و از تهران به

شهرهای ایران به دیگر شهرها مشاهده کرد. پخش 

رجسته تا ب «پیشاهنگ»عنرص توان در ا نیز میمراتبی ر سلسله

کرد. به تعبیر دیگر، در اشاعه، پیوسته برخی از نواحی نسبت 

عنی ساالری دارند، یبه نواحی دیگر حالت پیشاهنگی یا قافله

پردازان اشاعه و پخش، از ها تقدم دارند. نظریهبر سایر مکان

واحی عمل آن نواحی که در انتشار فضایی، جلوتر از سایر ن

ی های بعدها و مکانبینی پخش در زمانکنند، برای پیشمی

کنند. کشورهای پیشاهنگ در اشاعه استفاده می

. عراق و لبنان 0اند از: های آئینی و سوگواری عبارتمراسم

. پاکستان 9. افغانستان در آسیای مرکزی، 6در جهان عرب، 

نی در قفقاز . عثام0قاره هند و آسیای جنوب رشقی، در شبه

سازی طورکلی در زمینه پاکو بالکان و به تعبیری اروپا. به

تقبیح برخی از  مانندهای سوگواری مجالس عزا و آیین

های سوگواری اصالحات از دیگر بالد شیعه، ازجمله مراسم

اش به عراق و ، دامنهایبافاصلهلبنان و سوریه آغاز شد و 

توجه داشت که  دیبا (.00: 0970ایران هم رسید )امین، 

شهرهای داخلی ایران که پیشاهنگ موضوع مزبورند شامل 

نیز  های پیشاهنگمشهد، تهران و تربیز بودند، البته قومیت

ین اگر بپذیریم که دباشند. برای منونه در این زمینه مطرح می
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طریق رسزمین ایران به بسیاری از  م به میزان زیادی ازال اس

قطعی که صفویان خصوصاً مهند وارد شد،  قارهشبه مناطق

در ایران و بابریان در شامل هند حکمرانی داشتند و درنتیجه 

و حتی در  شامر زیادی از ایرانیان به هند مهاجرت کردند

حکومت برخی مناطق این رسزمین مانند کشمیر مشارکت 

: 0930؛ نوروزی و همکاران، 696: 0971رضوی، داشتند )

مذهب تشیع تقریباً متاماً از طریق ایران و باید گفت که ( 33

ن به رسزمیعنوان دروازه ورودی و خراسان بهیرانیان ا وسیلهبه

: 0963آرا، رزم) است واردشده و در آنجا انتشار یافته هند

پیوند نسبتاً مستمر و  (. با توجه به این موضوع و397

و د ارتباطات دیرین متدنی و فرهنگی و بازرگانی بین شیعیان

همسایه ایران و هند و وجود تشابهات زیاد در مراسم  کشور

 رسزمین، نگاه به چگونگی و آیینی شیعیان مستقر در این دو

بیشرت  فهم حیث از عتبات، به ایران از جنازه حمل ە  شیو 

کلیت موضوع و چگونگی انجام آن در میان شیعیان پراکنده 

یل الاز د .همیت داردهند ا ە  قار  در مناطق مختلف شبه

تصمیم بعضی از شیعیان مقیم هند برای تدفین  احتاملی

ی قلبعالقه  هایی مانندمردگان خود در مشهد، باید به نکته

همسایگی قلمرو ایران  )ع(شیعیان به مجاورت با امام رضا

تر مشهد به مرزهای غربی هند نزدیکه قاجاری با هند، فاصل

 نازهج در امر فساد و نجف و مشکل کمرت الدر مقایسه با کرب

ف کمرت ال های سفر و حمل جنازه و اختتا، کاسنت از هزینه

 0931نوروزی، ) .و ایران، اشاره کرد بین شیعیان و سنیان هند

( همه این دالیل در اشاعه نقشی اساسی دارند. 77-33:

درواقع بر اساس نگاه سیاحان غربی موقعیت اسرتاتژیک 

صوصاً در منطقه بر پخش خراسان در بین ایاالت ایران و خ

ت اسهای آیینی بسیار تأثیرگذار مراتبی مراسمسلسله

(. تأثیر بسیار 991: 0960. فالندن، 073: 0916دورسسی، )

باالی فرهنگی، دینی خراسان خصوصاً مشهد به دلیل وجود 

مرقد امام هشتم شیعیان و دیگر دالیل ژئوکونومیکی، 

 یت را دارد.پولوتیکی، در این راستا بیشرتین اهم

ج( پخش رسایتی یا واگیردار: در زمینه انواع پخش و اشاعه 

اتبی و مر توان چنین نتیجه گرفت که دو نوع پخش سلسلهمی

 دانرسایتی در خراسان و مشهد دارای رسعت انتشار باالیی

اند که از رسزمین ها این افکار، اندیشه ها و مفاهیمکه در آن

شوند و چون جدید( منتقل می میزبان به رسزمین میهامن )

ع ها زیاد است. درواقانتقال فیزیکی نیست رسعت انتشار آن

 (.017: 0937جردن، ) اندهر دو پخش، انبساطی تلقی شده

انبساطی نوآوری در یک ناحیه به شکل گلوله برفی  گسرتش

به نحوی است که تعداد آگاهان به آن نوآوری پیوسته افزایش 

ترتیب ناحیه تحت پوشش نیز بزرگ یابد و به همین می

جایی، حامالن نوآوری که در پخش جابهشود. درحالیمی

یعنی مهاجران، مبلغان، تاجران و دانشجویان از طریق متاس 

دهند و چون این فردی، نوآوری را بسط و توسعه می

جایی نیازمند حرکت فیزیکی است، رسعت انتشار آن جابه

ترین رسعت انتشار در پخش رسد باال کند است. به نظر می

زیرا با پذیرش نوآوری از سوی فرد مهم، ؛ مراتبی استسلسله

 شود.کل قاعده منتقل میرسعت بهپدیده به

 عنارص اشاعه در خراسان و مشهد

گونه که پیشرت اشاره شد در خراسان عرص قاجار عنارص هامن 

رسعت میان نواحی، فرهنگی و ابداعات بنا به دالیلی به

 یابدوستاها، شهرها، کشورها، قاره تا و متدن تا اشاعه میر 

در اینجا به عنارص تأثیرگذار اشاعه فرهنگی در تحول 

 شود.های آیینی پرداخته میمراسم

های آیینی اسالم مبدأ پخش: با وقوع حادثه عاشورا مراسم

وارد مرحله جدیدی شد و جهان اسالم و منطقه خاورمیانه 

 ایهای جهانی و منطقهین رخداد و پیامتحت تأثیر عظمت ا

آن قرار گرفتند. این امر در عرص قاجاریان در ایران 

ای داشت. ابداعات و روند مذهب جایگاه ویژهشیعی

ها همچون هر نوآوری دیگر فرهنگی، اجتامعی این مراسم

ن انگیز بود. بنابرایشدت برای مسلامنان جذاب و شگفتبه

رحله بعد عربستان به دلیل کشور شیعی عراق و در م

خاستگاه اولیه آن واقعه، کانون پخش و تراوش در منطقه شد، 

ن اسالم ای برجهانهای حاکم ولی بنا به سختگیری حکومت

خصوص از عرص صفویان به ایران منتقل گردید که در کانون به

ن ای بیدوره قاجاریان به اوج خود رسید. یک بررسی مقایسه

 خوبینطقه قبل و بعد از دوره قاجار بهموزاییک فرهنگی م

 ای خاورمیانهدهنده تغییرات در بافت موزاییک منطقهنشان

جامعه ایران دارای یک  فوراناست. همچنانکه به گفته جان 

(. آبراهامیان نیز 67: 0977ساخت پیچیده است )فوران، 

ای ساختار قومی ایران به موزاییک پیچیده» آورده است که

ای شکل، اندازه و رنگ متفاوتی شبیه بود که در آن هر تکه
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داشت. اگر عبارت واحدی بتواند این وضع را توصیف کند 

زیرا در میان دهقانان، عشایر و ؛ تردید تنوع گروهی استبی

شهریان تنوع عظیم شیوه زیست وجود داشت. باورهای 

ها و شد عالوه بر این، در زباندیده می مذهبی متنوعی

ویژه بین فارس، آذری ترکمن، کرد، گیلک، بلوچ و گویش تا به

(. مسلامً 07: 0937)آبراهامیان،  «مازندرانی نیز تنوع داشت

قومی، نژادی، زبانی و ایدئولوژیکی در خراسان آن  این تنوع

از  ایروز تأثیرات شگرفی بر جای گذاشت. بنابراین مجموعه

واکنشی غیرارادی از سوی مردم  ایو های غیرارادی تأثیرپذیری

منطقه به وجود آمد، این تأثیرات منایشی چنان قوی بود که 

های آیینی ای به سوگواری و مراسمحتی کسانی که عالقه

نداشتند، تحت تأثیر آن قرار گرفتند هرچند هم آیین و 

سفرنامه نویسان  های برخیوطن نبودند. این امر در گزارشهم

خوبی مشهود است. برای منونه وامربی که در اواخر دوره به

قاجار با لباس مبدل درویشی وارد حرم رضوی شده است و 

شکستگی عمیق زائران با اشاره به احساسات، خلوص و دل

خواهند رسند و میهمگی مشتاق به نظر می»نویسد: می

[ رحمت و شادی ...واسطه انجام اعامل و خواندن دعا ]به

رسد یک حس خداوند را برای خویش فراهم کنند. به نظر می

ای متام نژادها و طبقات العیار در چنان لحظهجذبه کامل

ارباب تاج و نوکر اعم از ساکنان محتاط آسیای میانه، مردان 

ا دل و یا بختیاری ههای سادهزیرک اصفهانی یا شیرازی، ترک

گیرد. در انجام اعامل مذهبی برمی جو را درو کردهاای ستیزه

گیرد، کس در مقامی بسیار باال و یا بسیار پایین قرار منیهیچ

لولند پرسان خان، میرزاها و کشاورزان فقیر آزادانه در هم می

]...[ زائر، بارگاه را باحالت خشوع فراوان و عقب عقب رفنت 

که این موضوع ناشی ( 670: 0917)وامربی، « کندترک می

 های مزبور بود.از قدرت تأثیرگذاری مراسم

ها عالوه بر این عرص قاجار با گذر زمان و تراکم و اشباع کاروان 

تدریج این پخش و اشاعه از تک در خراسان و مشهد، به

مرکزی به چندمرکزی تغییر وضعیت داد. به همین دلیل تا 

حدودی از اهمیت کانون اولیه پخش کاسته شد. مراکز ثانویه 

ها و هامهنگ های گوناگون این مراسمپخش با اخذ مدل

                                                           

  عباستحرض ی از مشک آب و سقایی انشانهکشکول عالمت و . 1

 است. ع()

 های آنکردن پیامها و سنن خویش به برمیکردن آن با ارزش

وم نوعی به تغییر در ماهیت مفهپرداختند. به تعبیر دیگر، به

طور خودآگاه یا اصیل و اولیه مراسم آیینی و سوگواری به

شود که به زنند. بنابراین مشاهده میناخودآگاه دست می

تعبیری چگونه پیام مرتبط به کشوری عربی یا حتی مدل 

اروپایی یا قومیتی در شکل قالبی به فارسی و محلی ترجمه 

های آیینی دوره قاجار طور منونه یکی از مراسمشود. بهمی

سقایی است که بر اساس آن در ایام عزاداری، فرد لباس 

و جام یا  افکندپوشد و مشک آبی به دوش میسقایی می

گیرد و ( را در دست می933: 0973)معتمدی،  1کشکولی

کند و در ضمن آن در مسیر عزاداری، تشنگان را سیراب می

و خاندان و  )ع(ویژه تشنگی امام حسینبیت بهمصائب اهل

 (.007خوانند )هامن: اصحابش را می

اولین سندی که حاکی از ارتباط سقایت اهل فتوت یا آیین  

شوراست، کتاب فتوت نامه سلطانی نوشته مال سقایی عا

(. اسناد 636: 0997حسین واعظ کاشفی است )کاشفی،

عنوان یکی از رسوم دهد که سنت سقایی بهزیادی نشان می

های هامن درویشان(، در طول سده)جوامنردان و قلندران 

های گوناگون با اشاعه به نقاط مختلف مختلف از جنبه

ی هااست. برای منونه در تذکره دستخوش تغییراتی شده

صوفیه، نام سقا برای برخی از مشایخ متقدم به چشم 

 هایخورد. علی بن شعیب سقا و ابوبکر سقا ازجمله ناممی

جامی، ) اندبزرگان تصوف است که با سقایت ارتباط داشته

(. همچنین به صوفیان نامداری 99، 073، 030: 0979

، کوباند )زرینل داشتهخوریم که به سقایت اشتغابرمی

(. درواقع سقایی، طبق 637: 0930؛ افشاری، 960: 0913

اسناد آستان قدس از عهد صفوی و خصوصاً قاجار تبدیل 

و حتی وظایف دیگری هم  (63971به شغل شده )ساکامق: 

؛ 06907؛ 06900) ساکامق: .به آن اضافه گردیده است

هد های فراوان مش(. عالوه بر این نبایستی تأثیر بازار 63971

را در این قسمت نادیده انگاشت. اکرث سیاحان حتی کسانی 

کرده چون ریچاردز که در اواخر عهد قاجار از مشهد دیدن 

( همگی در یک نکته با یکدیگر 670: 0909ریچاردز، )
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ی مشهد است. بازارهامشابهت گفتار دارند و آن آبادی 

بایی بازارهای هرچند بازارهای مشهد به لحاظ معامری به زی

شیراز و اصفهان نبوده اما به دلیل وجود افراد و نژادها و تجار 

ی مختلف به نظر آنان بسیار جالب و هاتیملگوناگون با 

نکته حائز اهمیت دیگر در این  آمده است. آورشگفت

خصوص آن است که نقش موقعیت اسرتاتژیک کشور مبدأ 

مبدأ پخش  پخش آن بسیار مهم است لذا در محور درشدت

و  طور عام و خراسانباید به رشح موقعیت تأثیرگذار ایران به

 طور خاص پرداخت.مشهد به

فراتر از پخش غیرارادی و خود به خودی یا بازتابی، دولت 

ها و سوگواری مانعی برای اشاعه مراسم تنهانهقاجار نیز 

قال یی امکان انتهااستیسایجاد نکرده است، بلکه با اتخاذ 

همراه با سهولت بیشرت آن را فراهم ساخته است و تسهیالتی 

را برای آن خواسته یا ناخواسته فراهم کرد. در این راستا 

های عمومی را خوانیتعزیه تنهانهگردانندگان حکومت، 

 کردند، بلکه خود به برگزاری اینتشویق و حامیت می

های معین و حتی لپرداختند و تکایا و محها میمراسم

 دادندهای شخصی خود را به این کار اختصاص میخانه

( حتی سفرای خارجی نیز به منایش 071: 0937)شهیدی،

(. آصف الدوله 631: 0919بنجامین، ) شوندتعزیه آورده می

خراسان نیز با تنظیم اوضاع مشوش موقوفات، درآمد و  والی

مشهد، محل های آستان قدس و مدارس مختلف شهر هزینه

، 607: 0977الدوله، آصفکرد )ها را ثبت خرج و میزان آن

همچنین امامان جمعه و پیشنامزان مساجد  (097، 079

کرد گزید و برای آنان مستمری مقرر میبزرگ را حکومت برمی

گونه . این(679: 0977؛ فوران، 610: 0909)ملبتون، 

های آئینی رفتارهای حکومتی نقش مهمی را در اشاعه مراسم

 و سوگواری به عهده داشت.

مقصد و مکان اشاعه و پخش: این مورد از دیگر عوامل  حوزه

ها ممکن و مباحث نظریه پخش است. مقصد اشاعه مراسم

است کشور اسالمی یا کشورهای خاورمیانه بزرگ و یا سایر 

مناطق آسیای میانه و آسیای جنوب رشقی و حتی اروپا 

های پخش گاه دارای محیط ن حوزهباشد. طبیعی است که ای

 تجانس پذیرا و گاه ناپذیرا هستند. منظور از محیط پذیرا

فکری، فرهنگی، دینی، اجتامعی و اقتصادی است. منظور 

ای مذهبی، زبانی، نژادی ها و شکافهاز محیط ناپذیرا، تفاوت

های و فرهنگی است. عوامل پذیرا موجب ایجاد زمینه

امل ناپذیرا موجب عدم تأثیرپذیری مساعد و همگرایی و عو 

شود. مثالً های آیینی و واگرایی از آن میها و سنتاز مراسم

عراق، بحرین و لبنان، به دلیل برخورداری از بافت مذهبی 

های حاصل ها و حتی نوآوریشیعی، محیطی پذیرای مراسم

از آن دارند. طبیعی است که ممکن است بر اساس یک 

ران نزدیک و بر اساس شاخص دیگری شاخص، کشوری به ای

طور منونه، افغانستان با توجه به اینکه از ایران دور شود. به

کنند، از درصد از مردم آن به زبان فارسی صحبت میپنجاه

شود، اما از حیث معیار زبانی، محیط پذیرا محسوب می

حیث مذهبی با توجه به اینکه درصد زیادی از جمعیت آن 

محیطی ناپذیر است. ازنظر تجاری هرات اهل سنت هستند 

ق های رش افغانستان که یکی از مناطق خراسان بود بر رس راه

و غرب و شامل و جنوب این منطقه قرار داشته و از دوران 

های بازرگانی و نظامی و فرهنگی باستان محل عبور کاروان

های تجاری از بوده است که با گذشت زمان و تغییر راه

(. 03: 0971هر کاسته شد )طاهرنیا، اهمیت این ش

گونه که برخی از جوامع مذکور دارای شکاف زبانی با هامن

ایران هستند، پاکستان دارای مشرتکات فراوانی با ایران 

ازجمله زبان است. چون زبان ابزار مهمی در مبادالت و پخش 

ی فارسی و اردو مشرتکات فراوانی هازبانفرهنگی است و 

گیرد به همین اردو از زبان فارسی رسچشمه میدارند و زبان 

از  ابالًمتقها تأثیرات زود هنگامی بر پاکستان و دلیل، مراسم

 های مساعد و نامساعدزمینه پاکستان داشته است بنابراین

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هر یک از کشورهای مقصد 

ه تطور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. چنانکه گفتواند بهمی

شد مذهب بودن، هم عامل اشاعه دهنده و هم عامل 

هاست. درواقع یکی از کارکردهای پخش ایده دهندهشتاب

مذهب آن است که رسعت اشاعه رفتارها را در بین 

دهد. برعکس اختالف مذهب افزایش می انیمذهبهم

اگر  درواقعی عامل، مانع جدی پخش گردد. جابهتواند می

ها و مکان میرینظرگکز پخش در منطقه در عنوان مر مشهد را به

و مقاصد پخش را کشورهای عربی تصور کنیم در این صورت 

شود که گاهی محیط امواج پخش وارد محیطی می

ناپذیراست. این محیط ناپذیرا یا گاهی بر اساس عنارص 

عجمی -است. شکاف عربی ریرپذیتفسی سیاسی شناسروان
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-و شکاف زبان فارسیشیعی -ایرانی، شکاف سنی-یا عربی

ها است. بنابراین عربی برخی از موانع پخش امواج مراسم

ها در بسیاری از موارد به موانع عربی گرایی، امواج این مراسم

کرد و تنها امواج یی یا زبان عربی گری برخورد میگراسنت

 .تگشیمتأثیر  منشأکرد و اندکی از آن از این سدها عبور می

ت نیز هر چه فاصله کشورهای مقصد از از حیث بعد مساف 

عنوان مرکز پخش بیشرت باشد، به هامن اندازه از میزان ایران به

شود. پذیرش ابداعات پذیرش نوآوری فرهنگی آن کاسته می

ترین نقطه به مبدأ صورت در نزدیک ترعیوسطور عمیق و به

یابد. کشور عراق به گیرد و با دور شدن از آن کاهش میمی

های مساعد دیگر بیشرتین حجم دلیل اثر همسایگی و زمینه

توان گفت که هرچه از زمان وقوع تأثیرپذیری را داراست. می

ز بگذرد ا ،شده یمراسمی که منجر به برگزاری اهیاولحادثه 

 شود. بنابراین بررسیذیرش تأثیرات آن کاسته میمیزان پ

های آیینی و سوگواری بر ایران، خراسان و مشهد در مراسم

ی متفاوت، رشایط متغیر منطقه و آن محل تأثیرگذار هازمان

شود. عالوه بر این ، دچار قبض و بسط میریرپذیتأثیا 

خاص مانند بین فصول و ایام زواري با تعداد ی هازمان

 ی آستان قدس رضوی در مشهدهاها و پرداختاستدرخو 

 یها و روزهانوعی که در ماهبه ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

 القعدهیمذهبی چون محرم و صفر، ذ یهامناسبت یدارا

اند، در مشهد حضورداشته یکه زائران بیشرت  الحجهیو ذ

ها نیز به هامن نسبت بیشرت ها و پرداختدرخواست تعداد

درواقع موضوع اشاعه  (.09: 0930)امیرزاده،  است بوده

های آیینی شامل طیف متنوع و وسیعی از انواع مراسم

تأثیرات است: مانند لباس و پوشاک اسالمی و متناسب با 

فرهنگ بومی، حضور بیشرت تجار و سیاحان و زائران در 

خراسان و مشهد، حرکات سیاسی در این ایالت، حرکات 

احرتام به شعائر مذهبی، شاید ابزارآالت یا فیزیولوژی خاص، 

تواند موضوع پخش فرهنگ یا رفتاری خاص در صورتی می

قرار گیرد که این الگو در سایر شهرهای ایران، حتی کشورها 

شده و با نیازها و مقتضیات خاص آن متناسب گردد. بومی

کاری  ترینهای آئینی و سوگواری مهمبا توجه به کارکرد مراسم

سازی روند همبستگی سیاسی یا ملی انجام گرفت فراهمکه 

ها به دلیل بافت سنی مذهب برخی از بود. اما این مراسم

 گر نشد.مناطق خراسان دوره قاجار، همسان با مشهد جلوه

که در نظریه پخش و مسیرها، مجاری و ابزارهای اشاعه: چنان

ی فتار است که ر  شود، حداقلی از افراد الزماشاعه گفته می

مانند یک  خودخودبه، جریان اشاعه ازآنپسرا انجام دهند تا 

شود، ادامه یابد و بهمن(( تبدیل میبه ))توده برفی که 

نهادها و مجاری دیگر نیز الزم است که کار پخش را انجام 

طور طبیعی یا بنابراین ابزارها، افراد و نهادهایی به؛ دهند

. دانشدهواقعشیوع اندیشه ارادی در این رابطه عامل ترسی و 

نهادهایی نظیر سفارتخانه تا، کاروانرساها، مهاجرین، بازارها، 

 طورکلیمحله تا، آستان قدس رضوی، وزارت بازرگانی و به

نهادهای فرهنگی و حتی اقتصادی در رسارس خراسان 

توانند تسهیالتی را برای این پخش فراهم کنند. ابزارها، می

سفر عتبات عالیات نیز دارای چنین  جشن تا، مراسم حج و

اند. همچنین مسافران امکان انتقال پیام تا را کارکردی بوده

کند. در این میان افزایش تقاضا به دلیل ترانزیت فراهم می

بودن ایالت خراسان و شهر مشهد برای نیروی کار پیامدهای 

، کرزن ؛031، 670: 0991شیندلر، )ای داشت گسرتده

(. رشایط و 033، 030: 0937الرضب، امین ؛0/007: 0907

ویژه تا وقوع انقالب رونق روزافزون اقتصاد خراسان به

مرشوطه، موجب جذب هزاران خانوار از سایر ایاالت و حتی 

جوار گردید که غالباً در شهرهای تجاری این کشورهای هم

گزیدند. این مهاجران عمدتاً از طبقات ایالت سکونت می

ه در تجارت، خدمات و خاصه در بخش فقیر بودند ک

 (999، 913: 0963آرا، )رزم یافتند.کشاورزی اشتغال می

هایی بودند که در حاشیه ازجمله این مهاجران، سیستانی

خراسان خاصه  آبادتازهشهر مشهد و برخی از نقاط روستایی 

در والیت رسخس سکونت یافتند )ناظم االسالم 

مهاجران داخلی کشور  طورکلیبه (.6/990: 0971کرمانی،

در خراسان افزون بر سیستانی تا، هزاران خانوار از ایاالت 

آذربایجان، کرمان و یزد و حتی از نقاط دوردستی همچون 

کرمانشاه و خارجی سوای ارمنیان تبعه روس، غالباً از شیعیان 

ویژه از دو والیت هرات و منطقه قفقاز روسیه و افغانستان به

بودند. مهاجران خارجی، جز بازرگانان، عمدتاً ساکن  قندهار

ویژه در مشهد بودند، ولی در بیشرت نواحی خراسان به

، بیرجند و نیز در هیدریحتربتشهرهای تجاری سبزوار، 

والیت رو به رونق رسخس هم سکونت یافته بودند 

تعداد  (00: 0969 االولعیرب، 90، ش00، سنیاملتحبل)
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هد به حدی بود که به باور عموم از تعداد مهاجران مقیم مش

، 93، ش06، سنیاملتبود )حبل شدهافزونبومیان این شهر 

از قول ج. تامپسون  بارهنیدرا(. 60: 0969ی الثانعیرب، 66

مناینده تجاری انگلیس در کتاب تحقیقات جغرافیایی راجع 

 روزههمهدر مواقع صلح به مشهد، » نویسد:به ایران می

یی از بخارا و بلخ و بدخشان و قندهار و هند وارد هاکاروان

شدند و بیش از نود کاروانرسا در مشهد وجود داشت و می

: 0903)گابریل، « بازارهای آن بسیار غنی و دلباز بودند

073.) 

ترین پیامدهای نباید ازنظر دور داشت که یکی دیگر از مهم

ر هرات های هرات مهاجرت تعداد کثیری از اهالی شهجنگ

آن  درازمدتنشین آن والیت به خراسان و تبعات و قبایل کوچ

بود. کوچ بخشی از قبایل تیموری، هزاره و جمشیدی به ناحیه 

مشهد و یا والیات پیرامون آن، مشکالتی را در آینده برای 

از سوی  (06: 0979ساکنان خراسان داشت )خانیکوف، 

با بومیان  دیگر، اسکان قبایل مهاجر و مناسبات ایشان

در » نویسد:. لرد کرزن میآوردیممشکالت خود را به همراه 

شهر مشهد مخصوصاً در این خیابان، غالب نژادهای آسیایی 

مانند افغانی، سنی، شیعه، هندو، ازبک، ترکمن، بلوچ، 

جر، ، سید، مال، تاشیدرو عرب، قفقازی، ترکستانی، بربری،

(. درواقع سیل 99: 0907)کرزن، « وآمد هستندمیرزا در رفت

 کهنیاعظیم نژادهای گوناگون و اقشار مختلف عالوه بر 

کند و از ورود می تصورقابلزیبایی این خیابان را برای ما 

. در میان آوردیمها و ادیان مختلف برای ما پیغام فرهنگ

ی کوچک هم وجود هامحلهی اصلی شهر مشهد هامحله

داشته ازجمله محله غرشامرها یا کوچه سیاهان، محله 

و ... که بیانگر حضور مهاجرین  مرورها، محله هایر یکشم

: 0973فراوان و مهاجرت در این شهر بوده است )سیدی، 

(. درواقع ورود این مهاجران و نژادهای متنوع در مشهد 937

در  موردنظروع تبعات خود را در ابعاد مختلف ازجمله موض

دو  سیتأساین پژوهش برجای گذاشت. عالوه بر این 

ژه ویتجار خارجی، به برشامرکنسولگری روس و بریتانیا 

بازرگانان ارمنی روس به بازار خراسان افزود. برای منونه حکیم 

ق از حضور تجار ارمنی 0630املاملک برای نخستین بار در 

 (.067: 0991ک، املاملحکیماست )در سبزوار خرب داده 

ای و های ارتباطی، رسانهطورکلی گسرتش تنوع شبکهبه 

انی رسنظیر حوزه اطالعها و رسعت بیخربی و رشد شتابان آن

شد. آنچه در مراسم خراسان اتفاق افتاد موجب پخش می

ها هامنا تلفیق از متدن مناطق دیگر، درونی کردن آن

ف ملی، اسالمی های بومی، محلی و تلفیق سه شکاباارزش

و غیربومی بود. از ابزارهای دیگر اشاعه روزنامه و نرشیات 

های علامء و در بین درخواستاست. جالب اینجاست که 

روحانیون جهت دریافت کمک مالی از آستانه مقدسه 

نام سید حسین  ق به0977قدس( در ماه شوال )آستان

ین امر . اخوریممرتجم روزنامجات هندوستان برمی

و وجود  خراسانچاپ هند به  یهاروزنامه دهنده ارسالننشا

مراودات فرهنگی بین این دو کشور حتی پیش از عرص 

(. 00: 0930؛ امیرزاده، 69309ت )ساکامق: مرشوطیت اس

همچنین انعکاس اخبار خراسان در روزنامه اخرت که منادی 

افکار جدید بود و نیز حضور مناینده آن، حکایت از استقبال 

های سیاسی و اجتامعی این روزنامه در خراسان اندیشهاز 

داشت. اما این امر واکنش دولت مرکزی را مبنی بر منع ورود 

 (091: 0977الدوله، آصف) آوردیپاین روزنامه به خراسان در 

ی روس و انگلیس هایکنسولگر عالوه بر این تأسیس 

 بودهای جدید همراه تردید با ورود اندیشهق( که بی0971)

باوجود مامنعت دولت، موجب آگاهی از افکار و مفاهیم 

نوین شد. افزون بر این گسرتش مراودات روزافزون اهالی 

 هنآ راهاروپا، از طریق  بعضاً خراسان با روسیه و استانبول و 

ی دیگر برای آگاهی اروزنهموسوم به خط آهن ماوراء الخزر 

رزن، کبود )اطق ساکنان این بخش از ایران با فرهنگ دیگر من

0907 :0/009.) 

ای عنوان مسیر و مجر در این راستا، ابزار دیگر بازار و تجارت به 

اشاعه است، زیرا بسیاری از فروشندگان، خریداران، 

بازرگانان و تجار در حین ارتباط و مراودات اقتصادی در بازار 

، خانهقهوههای منتسب به آن مانند حامم، مشهد و مکان

های مبدأ غذا، با بسیاری از آداب و رسوم مکان محل تناول

عنوان تختگاه خراسان پس شدند. مرکزیت مشهد بهآشنا می

از کاهش رونق شهر هرات و مذهبی بودن این شهر باعث 

ی از ملل مختلف ازندهگردید که بازارهای مشهد جهان منای 

شهرت  عالوه بر این (0/009: 0907رشقی گردد )کرزن، 

مقیم مشهد که منتسب به شهر مولدشان بوده  بازرگانان
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ها از رسارس کشور، قفقاز، است، نیز حاکی از مهاجرت آن

-و نیز هندوستان به مشهد است )امین افغانستان

حیات اقتصادی و فرهنگی  نیهمچن (.01: 0937الرضب،

عنوان پل ارتباطی با ماوراءالنهر و هندوستان از خراسان به

ی مواصالتی بوده است که از هاراهدیرباز وابسته به 

اند. از دوره صفویه، رونق شدهمسیرهای اشاعه محسوب می

که مستلزم تسهیالت مسیر راه و )ع( زیارت حرم امام رضا

امنیت برای زوار بود، بر کیفیت این راه تا و نیز میزان تردد در 

های دوره قاجاریه نه بر (. کیفیت راه07ها افزود )هامن: آن

س کیفیت سطح جاده، بلکه باید بر اساس وجود آب و اسا

کاروانرسا در مسیر راه، مورد ارزیابی قرار گیرد. جاده تا درواقع 

 شدها ایجاد میی بودند که درنتیجه حرکت کاروانراهکوره

(Champain,1883: 480.) های ی اصلی راهملتقا

راه مواصالتی خراسان،  نیترمناسبخراسان، مشهد بود که 

کرد. شاهرود به تهران وصل می -سبزوار-آن را از سیر نیشابور 

 شدهفیتوصهای اروپاییان و ایرانیان مکرر این راه در سفرنامه

دیگر نیز والیات خراسان را  چندراهافزون بر این مسیر  1است

 روزنامه ؛306: 0963آرا، )رزم ساختیمبه مشهد مرتبط 

محل،  کاروانرساها عدرواق(. 60-96: 0991مسافرت هرات، 

یز به ها نمسیر و حتی ابزار خوبی برای تبادل افکار و فرهنگ

اعتامدالسلطنه تعداد کاروانرساهای مشهد را  .آمدیمشامر 

(، بارنز، این تعداد 63: 0939بیست و پنج )اعتامدالسلطنه، 

 69خانیکوف که حدود  (10: 0911را بیست و یک )بارنز، 

هد آمده تعداد آن را شانزده سال پس از بارنز به مش

و شیندلر که حدود بیست سال پس  (09: 0979)خانیکوف، 

از خانیکوف از مشهد دیدن کرده تعداد آن را پانزده باب 

که در کاروانرساها، (. ازآنجایی676: 0991)شیندلر، داندیم

ی برای محل همو  گرفتیمهم مبادالت کوچک تجار صورت 

ها، رشد فرهنگی و واسطه آنمبادله فرهنگی بود، به

ی پیدا شد. کاروانرساها محل وجود امالحظهقابلاقتصادی 

های متفاوت، کاالهای مختلف، افراد گوناگون با پیشه

های مختلف بودند و تعدد ها و لهجهی متنوع و زبانهاشیک

                                                           

توساااااااااااااااط فریزر، خانیکوف، نویسااااااااااااااانده روزنامه مساااااااااااااااافرت هرات، . 1

 و کرزن. اعتامدالسلطنه

 بستگیکاروانرساهای یک شهر به رونق تجارت و اهمیت آن 

 کامل داشت.

 یر یگجهینت

باورهای دینی و مذهبی به تأسی از متایالت و اعتقادات 

و در قالب مراسم  شدهتیتقوگروهی و جمعی رشد یافته و 

آئینی و سوگواری در ساختار اجتامعی، فرهنگی، مذهبی و 

تردید روند تداوم و یابد. بیعقیدتی جامعه ظهور و تداوم می

هر در دوره قاجار در ش ژهیوبهول تاریخ ایران تحول این آئین در ط

اما آنچه مشخص  ی بیشرت نیاز دارد،هایبررسمشهد به 

است چگونگی برگزاری مراسم آیینی و سوگواری در ایالت 

خاص  تیخاطر موقعویژه شهر مشهد به خراسان و به

ی آن در ار برگز بر نحوۀ  میمستقتاریخی خود تأثیر -جغرافیایی

فرآیند تأثیرگذاری  ایران داشته است. درواقعسایر شهرهای 

جواری، انتقال یا حرکت صورت نظریه اشاعه که از خالل هم

های ، از طریق فرآیندهای مختلفی بر تحول مراسمردیپذیم

 خود موجب برخورد نوبهبهو  رگذارندهیتأثآیینی عرص قاجار 

اند. سفر هزاران زائر و مسافر در های متفاوت شدهفرهنگ

های دوره قاجار به مشهد در طی سال و حضور قومیت

های گوناگون در ها و لهجهنشین، تیرهمختلف و ایالت کوچ

خراسان و مشهد که در قالب پخش جابجایی مطرح گردیده، 

های آیینی و سوگواری را تحت شعاع قرار داده و مراسم

کنار این موضوع نباید از نقش  در موجب و تحول آن شد.

موقعیت ممتاز آن در پخش  لیبه دلگی شهر مشهد پیشاهن

 از منظر پخش رسایتی نیز باید مراتبی فراموش کرد.سلسله

شباهت و تجانس فرهنگی، مذهبی و  لیبه دلگفته شود 

قومی بین کشورهای ایران، عراق و افغانستان و ویژگی بافت 

 ردای خراسان، بسرت الزم برای ایجاد تحول موزاییکی منطقه

های آیینی و سوگواری در این دوره فراهم گردید. ممراس

بر اساس آنچه گفته شد، بسیاری از تحوالت در  درواقع

ها آیینی و سوگواری تا دوره قاجار از محیط فرهنگی مراسم

نتقال و جواری یا انوعی از خالل همبیرونی تأثیر پذیرفته که به

د مقصرا به محیط فرهنگی  مبدأهای فرهنگی حرکت پدیده

 هاتننهی با توجه به نظریه پخش طورکلبهرسانده است. 
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ها دهد تا مردم بتوانند رفتارها و مراسمامکان را به دست می

د ودشان را فراهم کننی خهانسلیا حرکاتی متناسب با ذائقه 

ی از امور تکراری و یکنواخت و استقبال از زدگدلو عطش 

تنوع و نوآوری را سیراب کنند. همچنین فراتر از آن تولید و ارائه 

هایی با مدل اسالمی آن را های جدید از نوع مراسممدل
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