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آنیزاده 
علی 

چکیده 
در ايران جشنها و مراسم ملی بر اساس تقويم خورشیدی و اعیاد و سوگواریهای مذهبی بـر
بنیاد تقويم قمری برگزار میشود .به همین دلیل ،بعضی از مناسبتهای شمسی و قمری با يکديگر
تقارن میيابند و گاه اين امر ،تعارضهايی را موجب میشود از جمله مصادف شدن عید نوروز بـا
ايام فاطمیه .در اين میان ،مردم برای گرامیداشت نوروز و ادای احترام به سوگواریهـای مـذهبی،
راههای میانهای را بنیان نهادهاند که در فرهنگ مـردم جلـوههـايی آيینـی يافتـهانـد .البتـه چنـین
قرينهگیهايی پیش تر در همزمانی نوروز با سوگواریهای خانوادگی آزموده شده و به نحو شايانی،
ضمن تکريم افراد درگذشته و ادای احترام به صاحبان مصیبت ،نوروز گرامی داشته شده اسـت .از
جمله مراسم «نوعید» که در اولین صبح عید پس از فوت درگذشته در مساجد يا خانه متوفی اجرا
می شود و در واق  ،اولین عید متوفی به شمار میرود .اين مقاله تالش دارد جلوههای آيینی سـفره
هفت سین نوروز فاطمی را در مقايسه با نوروزهای معمو  ،به لحاظ عناصر و چیدمان آن در پـن
ويژهبرنامه سا تحويل ( 2391شبکههای  1 ،3 ،1 ،2و  5سیما) بررسی کند.
کلیدواژهها :تقارن نوروز و ايام فاطمیه ،نوروز فاطمی ،هفتسین فاطمی ،هفتسین قرآنی

 . 1کارشناسی ارشد آمـوزش زبـان فارسـی ،پژاهشـ ر ااحـد فرهنـ
رایانامهanizadehali@yahoo.com :

مـردم مرکـز پـژاهش ا سـنجش افکـار صدااسـیما.
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مقدمه 
ایران کشور دارا فرهن

ا تمدن باسـتانی ا در عـین حـال اسـالمی اسـت کـه

مردمانش اسالم را با آروش گرم پذیرفتهاند ا به مدد آیینها ،مشترکات سنت ا مـذهب
را به هم پیوند زدهاند؛ به گونها که نه تنها عر ملی ا عقایـد مـذهبی آنهـا در مقابـل
یکدی ر قرار ن رفته است؛ که در بسیار از مواقـع ،بـه شـکلی ظریـف باعـث تکمیـل
یکدی ر شده است.
سنت ا مذهب ،هر کدام در ایران ،دارا تقویم جداگانها است؛ تقـویم سـنت ،بـر
گردش زمین به دار اورشید استوار است که به دستور ملکشاه سلجوقی در سـال 467
هجر قمر با نام تقویم جاللی تثبیـت ا رااج یافتـه اسـت (بلوکباشـی.)25 :1281 ،
ابوریحان بیرانی در کتا

«التفهیم» ،آن را «سال طبیای» نام نهاد که «عبارت است از آن

مدت که اندر اا یک بار گردش گرما ا سرما ا کشت ا زه به تمـامی بـود ا آرـاز ایـن
مدت از بودن آفتا
آفتا

منسو

است به نقطها از فلکالبراج تا بدا بـاز آیـد ا زیـن جهـت بـه

کرده آمد .این سـال ا انـدازه اا سیصـد ا شصـت ا پـنه راز اسـت ا

کسر از چهار یک راز کمتر چنان که ما همییابیم ا چهار یک راز بیشـتر چنـان کـه
پیشین ان همییافتند( ».التفهیم)551 :1265 ،
در مقابل ،تقویم مذهبی ایرانیان ا مسلمانان دی ر بالد ،بر حرکت مـاه اسـتوار اسـت ا
سال قمر نام دارد که بیرانی آن را در مقابل سال طبیای« ،سال اصطالحی» نامیده اسـت.
«ا آن به نهاد مردمان که داازده بار چند ماه طبیای است ا اندازه سیصد ا پنجـاه ا چهـار
راز است ا پنه یک راز ا شش یک اا جمله کرده ا این یازده تیر بود اگـر شـبانهراز
سی تیر بود( ».همان) .این دا تقویم تفااتها بسیار با هم دارند .در تقویم طبیای ،هـر
یک از داازده ماه سال ایرانیان بیکم ا کاست سی راز است که در گذشته هر راز به نـام
یکی از ایزدان اوانده میشده است ا اگر نام هر راز با نام ماه برابر میشد ،مـردم آن راز
را جشن میگرفتند ،مانند نوراز که هرمزد راز با ماه فراردین مقارن بـود (هنـر :1277 ،
 .)47-45در این تقویم با اضافه شدن پنجه پیتُک به آار سال ،بدان جابـهجـایی سـال در
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سیصد ا شصت ا پنه راز تمام میشود .اما در تقویم قمر چنین نیست ا ایام براسـاس
به سال اورشید ( 265راز) تقریباً ده راز یا انـدکی بیشـتر اسـت .از آنجـا کـه تقـویم
قمر نسبت به تقویم شمسی هر سال ده راز به جلو میراد ،هیچگاه دا راز آنها منطبـ
با یکدی ر نیست ا باضی مناسبتها شمسی ا قمر با هم تقارن پیدا میکنند ا همـین
امر موجب پیدایش تاارض در برای مناسبتهـا مـیشـود .ااج ایـن تاـارض ا تقـارن،
مصادف شدن عید نوراز با ایام سوگوار ماهها محرم ا صفر است .بنابر تقـویم قمـر
(ده راز) سی ا شش سال به طول میانجامد تا یک چراش کامل سالیانه صـورت ب یـرد
ا یک مناسبت به سر جا اال اود بازگردد .پس در این دار سی ا شـش سـاله ،تقریبـاً
شش سال ایام عید با ایام محرم ا صفر مقارن میشود ا نوراز رن

ا بـویی متفـاات بـا

ایام نوراز مامول پیدا میکند .به جز این دا ماه ،برای سوگوار ها مـذهبی نیـز ماننـد
ایام شهادت مولیالموحدین حضرت علـی در مـاه رمضـان ا سـالراز شـهادت ائمـه
ماصومین ا ایام فاطمیه مقارن نوراز میشوند.
نوراز سال  1294با شهادت دات نبی اکرم همزمان شده بـود؛ یانـی چهـارم تـا
ششم فراردین ،با سوم تا پنجم جماد الثانی ا ایام فاطمیه مطابقـت داشـت .از ایـنرا،
نوراز در مناط مختلف ایران با رن

ا بویی متفاات از سالها برگزار شد؛ نـوراز

که از آن با عنوان «نوراز فاطمی» یاد میشود ،الزامات رفتار ا گفتار بسـیار را بـه
منظور حرمت ن ه داشتن سالراز شهادت حضـرت فاطمه(سـالماهللعلیهـا) ا در همـان
حال ،گرامیداشت کهن آیین نوراز متوجه ایرانیان نموده است ا آنان نیز به نیکویی ا بـا
طرح ا اجرا االقانه آیینها ا ادبیات ایژه این ایـام ،از فضـایل ایـن دا مناسـبت بـه
بهترین نحو بهرهبردار کردهاند.
روشپژوهش 
این مقاله اکتشافی است ا نیاز به فرضیه ندارد .مقالـه حاضـر دا هـدف اصـلی را
دنبال میکند )1 :بررسی توصیفی سـفره هفـتسـین فـاطمی در فرهنـ

مـردم منـاط
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حرکت ماه اضع شده است .پس میتوان گفت ،حد فاصل سال قمر ( 254راز) نسـبت
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مختلف ایران  )5نحوه بازنمایی سفره هفتسین فاطمی بر اساس رمزگان ها اجتماعی
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با رایکرد فیسک 1در پنه ایژهبرنامه سال تحویل سیما.
در این مقاله با توجه به نوع ا منابع پژاهش ،از چند راش بهره برده شده است.
منبع گردآار اطالعات دراصوص توصـیف سـفره هفـتسـین فـاطمی ،اسـناد ا
گــزارشهــا فرهن یــاران ااحــد فرهنـ مــردم در مرکــز پــژاهش ا ســنجش افکــار
صدااسیما بوده است؛ به این ترتیب که با استفاده از ابزار پرسشنامه ،ابتـدا شـیوهنامـها
مشراح برا  40نفر از فرهن یاران باتجربـه در سراسـر کشـور ارسـال شـده ا سـسس،
داده ها توصیفی آنها تداین گردیده است .در ادامه ،براسـاس رمزگـانهـا اجتمـاعی
فیسک ا دی ران ا نیز منطب کردن این نظریات با دادههـا توصـیفی فصـول گذشـته،
عناصر فرهن عامه دراصوص تالقی نوراز ا ایام فاطمیه از پنه ایـژهبرنامـه تحویـل
سال استخراج گردیده ا در پایان ،با مطالاه تطبیقی برنامـههـا بـا یکـدی ر ،راهکارهـا
رسانها برا تولیدات آتی در این مناسبتها پیچیده ارائه شده است.
جاماه آمار این پژاهش ،تمامی ایژهبرنامهها تحویل سال سیما جمهور اسـالمی
ایران را شامل میشود که از آن میان ،با راش هدفمند ،پنه ایـژهبرنامـه سـال تحویـل 1294
(شبکهها  4 ،2 ،5 ،1ا  5سیما) مشتمل بر  25ساعت ا  29دقیقه انتخا شده است.
جدول شماره  .1نمونههای مورد بررسی ویژهبرنامههای سال تحویل 1931
رديف 
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احسان علیخاني
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شیرين صمدي
مارال دوستي
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احسان علیخاني

ـ

محمد قنبري
1. J. Fiske
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این مقاله با دا محدادیت جد رابـهرا بـود ،نخسـت کمبـود یـا نبـود اطالعـات
فرهن ی یا اج تماعی که تاکنون منطب بر آدا

ا رسوم این دا مناسبت انجام نشده بـود

ا در این پژاهش برا نخستین بار بومیساز شد.
هايآيینيسفرههفتسینفاطميدرمناطقمختلفايران 


جلوه
سفرهها یکی از اجوه مشتر اوشهها فرهن ی هستند .سـفره افطـار در رمضـان،
سفره اطاام ا نذر در محرم ا سفره هفتسین در نوراز ،حاکی از کارکرد احدتبخش
ا بر سر یک سفره نشاندن است که در هر مناسبتی رخ مینماید ا در نوراز ،نـو شـدن
طبیات ا فرارسیدن بهار ،ادیاه ستاندن هفت عنصر طبیای ا نشاندن آن بر یـک سـفره
رمزآمیز ا نمادین ،بهانها است تا اعضا اانواده یکدل ،برا تحول در احوال اود ا
دی ران دعا بخوانند .رن آمیز سفره هفتسین با اجود هفـت عنصـر مشـتر  ،دارا
تفاات ها زیبا ا گوناگونی است به نحو که با تطبی آنها بـا یکـدی ر ،تفـااتهـا
فرهن ی ،اقلیمی ا مذهبی را بـه اـوبی مـیتـوان مشـاهده کـرد .ایـن گونـهگـونی در
زمانیهایی که نوراز با سوگوارهها مصادف میشود ،در تزیین ا رن بخشـی سـفره بـه
اوبی هویداست.
اهالی ال بید در نوراز فاطمی ،سبزه هفتسین را با رابان مشکی تزیین مـیکننـد ا
را آن یک سیب قرمز قرار می دهند ا در کنار آن آیینه ،قـرآن ،اسـسند ،ارمـا سـیاه،
سما  ،سیاهدانه ،سمنو ،سیر ا سکه میگذارند .برای اانوادهها نیـز بـدان تهیـه لـوازم
هفتسین ،به گستردن سفره ا مامول ا چیدن آیینه ،قرآن ا نان ا پنیر ا سـبز اکتفـا
میکنند (ضررامی ،مشهد .)1294 ،مردم شیرگاه سوادکوه نیـز در نـوراز فـاطمی سـفره
هفت سین اود را با قرار دادن قرآن ،شمع ا ارما ،رنـ
(قاسمی ،سوادکوه)1294 ،

ا بـو فـاطمی مـیبخشـند.
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مردمشنااتی دراصوص تقارن نـوراز ا ایـام فاطمیـه ا سـسس ،تحلیـل رمزگـانهـا
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مردم برز اصفهان در همپوشانی نوراز ا ایام فاطمیه ،سبزه هفـتسـین را بـه نـام
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حضرت فاطمه(سالماهللعلیها) آ

می گیرند ا در سفره هفـتسـین اـود ،تکـه پارچـه

سبزرن ی را به نیت تبر قرار میدهند( .جهانیبرزکی ،برز )1294 ،
اهالی قودجان اوانسار نیز در سفره نوراز فاطمی اود نام یـا گفتـار از حضـرت
زهرا(سالماهللعلیها) را در کنار دی ر اجزا سفره هفتسین جا میدهنـد (حـاجیالی،
اوانسار .)1294 ،گناباد ها ا اهالی دشت بیاض اضر نیز در نـوراز فـاطمی سـبزه
عید را به نام حضرت زهرا(سالماهللعلیها) مزین ا با پارچه مشـکی یـا سـبزرن

تـزیین

میکنند( .صمد  ،گناباد ا اضر دشت بیاض)1294 ،
برای از اانواده ها مذهبی راحانی ا طال

شیرگاه مازندران نیز در سفره نـوراز

فاطمی اود از آیات قرآن بهره مـی گیرنـد (قاسـمی ،سـوادکوه .)1294 ،مـردم مـذهبی
راستا کاارد مهد شهر نیز به جا گستردن سـفره هفـتسـین ،سـفرها متشـکل از
ارما ،نان اشک ،حلوا محلی (تهیه شده از شیره ارمالو) ،آش کشک ،پنیر ا چا ا
گال

میاندازند ا گاهگاهی هم اسفند داد میکنند ا بـر محمـد ا آل محمـد صـلوات

میفرستند( .قریشی ،مهد شهر)1294 ،
باضی از اانوادهها متشرع این دیار نیز به گذاشتن آینه ا قـرآن اکتفـا مـیکننـد ا
برای دی ر ،به جا گل ا سنبل از گل ا یاسین در سفره بهـره مـیجوینـد( .صـمد ،
اضر دشت بیاض)1294 ،
مردم السجرد استان سمنان در نوراز فاطمی برا گستردن سفره هفتسین به جـا
استفاده از ترمه سنتی از مجماه مسی استفاده میکنند .به این ترتیب که کـف مجماـه را
با پارچه مشکی یا ترمها که برا مزار درگذشت ان اسـتفاده مـیشـود ،مـیپوشـانند ا
سسس دران آن ،آینه ،شمع ،ارما ،شیرینی میکادا (به جا نـان فتیـر محلـی) ،گـال ،
نخود ا کشمش ا برای اانواده ها ،عالاه بر آن ،سبد سبز  ،تن

ماهی ا سینی حلـوا

قرار میدهند( .حیدریان ،سمنان)1294 ،
اهالی اقلید در ایام همزمانی نـوراز ا فاطمیـه ،از آ

ا نمـک کـه مهریـه حضـرت

زهرا(سالماهللعلیها) است ،در سفره هفت سین نوراز اـود بهـره مـیگیرنـد( .صـابر،
اقلید)1294 ،
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در تاکستان نیز اانوادهها مذهبی در سفره هفت سین ،به طور مامول در کنار قرآن
میبرند( .صفو  ،تاکستان)1294 ،
در کهک قم اانواده ها ،تمهیدات مختلفی را برا چیدمان سفره نوراز فاطمی اـود
می اندیشند؛ برای سفره را از پارچه سیاهی تهیه میکنند ا در کنار هفـتسـین مامـول
قا

یا لوحی منقوش به عبارات «یا فاطمه الزهرا(سـالماهللعلیهـا)»« ،السـالم علیـک یـا

فاطمه الزهرا(سالماهللعلیها)» ا «السالم علیک یا صـدیقه الشهیده(سـالماهللعلیهـا)» قـرار
می دهند .برای نیز بر را سمنو سفره نوراز با پودر نارگیل ،دارچین یا زنجبیل نـام
فاطمه الزهرا(سالماهللعلیها) را نقش میزنند .برای اانوادهها سـفره هفـتسـین نـوراز
فاطمی را با نوشتن اسما ،کنیهها ا القا

حضرت فاطمه زهرا(سالماهللعلیها) کـه در اال

آنها حرف سین است ،مزین میسازند ،اسمهایی همچون سیده ،ساجده ،سالمه ،سـلیمه،
سمانه ،سایده ا سنا .همچنین مرسوم است که در کنار اقالم مامول هفت انـه ا در کنـار
قرآن ا آ

ا آینه ،سجاده ا مهر ا تسبی قرار میدهند .ارلب اانوادهها در این شرایط

از ماهی گلی کمتر استفاده میکنند ا سبزه نوراز اود را با نوار مشـکی یـا نوارهـا
منقــوش بــه عبــارات «الســالم علیــک یــا فاطمــه الزهرا(ســالماهللعلیهــا)»« ،یــا
فاطمه(سالماهللعلیها) ادرکنی» ا مانند آن ،متبـر مـیسـازند .البتـه از آنجـا کـه ارلـب
اانوادهها باقی ماندن سیاه در اانه را اوشیمن نمیدانند پس از ایـام فاطمیـه اسـایل
سیاه سفره هفت سین را برمیچینند( .جافرزادهدستجرد  ،قم)1294 ،
در بیجار سفره نوراز فاطمی حال ا هوا دی ر دارد .مردم به جا سفره قرمز یـا
هر رن

شاد دی ر  ،سفره آبی یا سبز را انتخا

ا اقالم قرمز رن

مانند سیب قرمز ،سنجد ا ماهی گلی اجتنـا

پاپیون قرمز ،سبزه را با رابان سبزرن
مامولی در تن

میکنند ا حتی از به کار بردن میوههـا
مـیارزنـد .بـه جـا

تزیین میکنند ا به جـا مـاهی قرمـز از مـاهی

می اندازند .ارما ،گال  ،شمع ،قرآن ا پولهـا کارـذ منقـوش بـه

عباراتی چون «سالم بر فاطمه(سالماهللعلیها)» ا «یا فاطمه زهرا(سالماهللعلیها)» از دی ـر
اقالمی هستند که تبر بخش سفرهها نوراز بیجار ها در این ایام است( .قرهدارـی،
بیجار)1294 ،
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از دی ر کتا ها مذهبی همچون مفـاتی الجنـان ،نهـهالبالرـه یـا حلیـهالمتقـین بهـره
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در سرپل ذها  ،سفرهها نذر بیش از سفره هفتسین ران دارند ا مردم تالش
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می کنند سفره نوراز را به هفـت لقـب حضـرت فاطمه(سـالماهللعلیهـا) مـزین کننـد.
(نظر  ،سرپل ذها )1294 ،
اانوادهها مذهبی براجرد نیز سفره هفت سین اود را در این ایام بـا عکـسهـا
مذهبی ا یا تکه پارچههایی که در ماه محرم در سقااانههـا اسـتفاده مـیشـود ،مـزین ا
متبر میکنند( .پرار  ،براجرد)1294 ،
مردم همدان نیز بر را کوزه سفالی یا آینه سفره نوراز اود عبارات «السالم علیک
یا فاطمه الزهرا(سالماهللعلیها)» را با رن
در شیرینسو کبودرآهن

مشکی نقش میکنند.

همدان در ایام عید ،هفتسـین را در مجماـه یـا سـفره

میچینند ا در اتا جداگانها قرار میدهند ا در آنجا از مهمانها پذیرایی میکننـد امـا
در نوراز فاطمی ،سینیها ا سفرهها جمع میشود ا از مهمانها مانند رازهـا مامـول
فقط با چا ا میوه پذیرایی میکنند( .طاقتیاحسن ،کبودرآهن )1294 ،
در بنا

ا مراره ،سفره هفتسین فاطمی که براساس عقیده مردم را به قبله گسترده

شده است ،با یک جفت شمع سیاه آراسته میشود( .طاهرنیا ،بنا )1294 ،
یکی از نشانهها دیدار تقابل آیین ها ملی ا مذهبی ،پیدایش سـفره هفـتسـین
قرآنی در ایام نوراز است که بیشتر مورد استقبال اانوادهها مذهبی قرار گرفته است.
در تاکستان نیز چیدن سفره هفت سینی که به سفره هفـت سـالم موسـوم اسـت ،در
میان اانوادهها راحانیون ا سادات رااج دارد( .صفو  ،تاکستان)1294 ،
عدها از اانوادهها مؤمن همدان نیز عالاه بر هفتسین سنتی ،هفتسـین قرآنـی
یا هفتسین سالمت را کنار سفره هفتسین میچینند .هفتسین قرآنی شامل هفت آیـه
از قرآن است که با ااهه سالم آراز میشوند .این هفت آیه را با زعفـران ،گـال
آ

گرفته ا یک قلم تمیز در بشقا

هفت آیه گال

رلـیظ

سفید چینی مینویسند .باد از تحویـل سـال را

می ریزند ا سسس از گال

ا زعفران نوشته شده همراه با شـکر ا آ ،

شربتی تهیه میکنند ا با آن به نیت تبر ا سالمت از کسانی که به دیدار آنها مـیآینـد،
پذیرایی میکنند .هفتسین سالمت هر سال از نو نوشته میشود ا مردم بر ایـن باارنـد
که با اوردن شربت از هفت سین سـالمت ،ایـر ا برکـت زنـدگی آنهـا در سـال آتـی
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تضمین میشود .هفتسین قرآنی که همدانیها به طور مامول سفره هفتسین اـود را
 .1سالماً قوالً مِن ر ِّ ردحیم (یس )58 /
 .5سالمٌ علی نوحٍ فی الاالَمین (صافات )79 /
 .2سالمٌ علی ابراهیم (صافات )109 /
 .4سالمٌ علی مُوسی ا هران (صافات )150 /
 .5سالمٌ علی آلِ یاسین (صافات )120 /
 .6سالمٌ علیکم طِبتُم فَاداُلُوها االدین (زمر )72 /
 .7سدالمٌ هِی حدتّی مدطلَع الفجر (قدر ( )5 /یدایی ،همدان)1294 ،
هفتسین قرآنی

شماره  / 44بهار 9315

با آن متبر میسازند ،عبارت است از:
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اهالی کاارد مهد شهر نیز این هفت آیه را بر را کارذ سبز ا قرمز مـینویسـند ا
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را سفره هفتسین می گذارند ا ماتقدند که با این کار ایر ا برکت را به اانـه اـود
دعوت میکنند( .قریشی ،مهد شهر)1294 ،
گستردن هفتسین قرآنی در بنا

ا مراره عمومیت ندارد امـا براـی اـانوادههـا

ماتقد ،سفره نوراز را با قرائت یا کتابت هفت آیـها کـه بـا سـالم آرـاز مـیشـوند،
متبر می کنند ا بر این باارند که این آیات در االین راز از االین مـاه نـوراز ،آفـت ا
بالها آسمانی ا زمینی را از اانوادههایشان دار میکند ا سالمت ا آرامش را تا آاـر
سال به اانوادهها آنها ارزانی میدارد .گفتنی است که گستردن این سفره بـا نـام داازه
امام آراز میشود( .طاهرنیا ،بنا )1294 ،
هايسالتحويل0224سیما


برنامه

سینفاطميدرويژه

بازنماييسفرههفت
براساسرمزگاناجتماعي
مفهوم رمزگان از مفاهیم بنیاد نشانهشناسی است .نشانهها هن امی مانـی مـییابنـد
که در ارتباط با یکدی ر تفسـیر شـوند .چنـدلر در مـورد رمزگـان مـیگویـد« :رمزگـان
چارچوبی ارائه میدهد که در آن نشانهها مانا پیدا میکنند .چیز که در قلمرا رمزگـان
نباشد ،نشانه نیست»( .چندلر)147:5005 ،
سجود ماتقد است؛ هر رمزگان در اساس بدنها از دانش ا اکتسابی اسـت ،اجـه
تاریخی دارد ،ناگهان تولید نمیشود ا ناگهان نیز از بین نمـیراد .از آنجـا کـه رمزگـان
اجه اجتماعی دارد ،بین اعضا یک جاماه مشتر اسـت .ا رمزگـانهـا را ابتـدا بـه
رمزگانها زبانی ا ریرزبانی تقسیم میکند .رمزگانها ریرزبانی ممکن اسـت شـامل
رمزگانها هنر  ،اشیا ،آیینی ا جز آن باشـند .امـا ،رمزگـان زبـانی از انتـزاع بیشـتر
نسبت به دی ر رمزگانها براوردار است( .سجود )546 :1287 ،
تمامی تااریفی که از رمزگان ارائه شـدهانـد ،بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارنـد کـه نظـام
رمزگانی ،تولید مانی میکنـد ا نشـانه در چـارچو

رمزگـان مانـی مـییابـد .چنـدلر

رمزگانها را به سه دسته اجتماعی ،متنی ا تفسیر تقسـیم مـیکنـد .ا رمزگـانهـا
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رسانهها جمای؛ از جمله رمزگانها مرتبط با عکس ،تلویزیون ،فیلم ،رادیو ،رازنامه
میدهد( .چندلر 150 :5005 ،ـ )148
سجود نشانهها برنامهها تلویزیونی را در سه نظام رمزگـانی اجتمـاعی ،فنـی ا
بیانی طبقهبند میکند .رمزگان اجتماعی عبارت است از لباس ،چهرهپرداز  ،حرکـات
شخصیتها ا زبانی که به کارمیگیرند .رمزگان فنی ،داربین ا حرکت آن ،نور ،تـداین
ا استفاده از صدا ا موسیقی را شامل میشود ا سرانجام ،رمزگان بیانی در متمایز کـردن
هانرها متفاات ایفا نقش میکند .این رمزگان بیانی است که کمـد را از تـراهد ا
اابار را از مستند تاریخی ا جز آن متمایز میکند( .سجود )141 :1279 ،
فیسک ماتقد است؛ آنچه قرار است از تلویزیون پخش شـود ،پـیشتـر بـا رمزهـا
اجتماعی رمزگذار شده است .در ااقع ،ااقایت پیشاپیش رمزگذار شـده ا تنهـا بـه
کمک رمزگان فرهن

است که میتوان آن را در کرد« .در هر فرهن ی ،آنچه ااقایـت

تلقی میشود ،محصول رمزگان همان فرهن

است .بنابراین« ،ااقایت» همـواره از قبـل

رمزگذار شده است ا «ااقایت محض» اجود ندارد» (فیسـک .)159:1286 ،براـی از
این رمزها عبارتاند از :ااقایت ،بازنمایی ا ایـدئولوه  .ظـاهر ،لبـاس ،چهـرهپـرداز ،
محیط ،رفتار ،گفتار ،حرکات سر ا دست ،صدا ا جز آن ،به سط ااقایت تال دارنـد.
برای رمزها فنی مانند داربین ،نورپرداز  ،تداین ،موسـیقی ا صـدابردار در زمـره
رمزها بازنمایی طبقهبند میشوند ا رمزها ایدئولوه نیز عناصر را که برشـمرده
شد ،در مقولهها «انسجام» ا «مقبولیت اجتماعی» قرار میدهند .به باار فیسـک ،ایجـاد
مانا نیازمند حرکت دایمی صاود ا نزالی در سطوح مختلف رمزگان تلویزیون است.
هدف از تحلیل نشانهشنااتی برنامه تلویزیونی ،راشن کردن الیهها مانایی اسـت کـه
رمزگذار شدهاند( .همان)152-141 :
رمزگانها گفتار ا بدنی ،رمزگان مربوط بـه کـاال ا رمزگـان رفتـار  ،در زمـره
رمزگان اجتماعی جا میگیرند ا رمزگانها علمـی ،زیباشـنااتی ،هانـر  ،بالرـی ا
سبکی؛ همچنین رمزگان رسانهها ارتباط جمای شامل رمزگـان عکاسـی ،تلویزیـونی،
فیلمی ،رادیویی ا مطبوعاتی که هم فنی ا هم قرارداد هستند ،رمزگـان متنـی هسـتند.
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ا مجله را چه از جنبه فنی ا چه از لحاظ قرارداد در زمـره رمزگـانهـا متنـی قـرار
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رمزگان تفسیر نیز ،رمزگان ادراکی (در بصر ) ا رمزگان ایـدئولوهیک را دربرمـی-
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گیرد( .همان)148-150:
در ادامه ،براساس تلفیقی از آرا فیسک ا چندلر ،رمزگانهـا اجتمـاعی در شـش
دسته زیر رمزگان محیطی ،ظـاهر  ،رفتـار  ،زبـانی ،صـوتی ا موسـیقایی طبقـهبنـد
میشوند ا سسس آیینها نوراز با توجه به آنهـا تطبیـ داده اواهـد شـد .بـه ایـن
ترتیب ،زیررمزگانها محیطی؛ دکور ا هفتسین برنامه در پنه ایژهبرنامه تحویل سال
 1294احصا ا بررسـی اواهـد شـد ا در نهایـت ،نحـوه بازنمـایی آن براسـاس انـواع
رمزگان ها اجتماعی مورد بحث قرار اواهـد گرفـت .در زیـر نحـوه بازنمـایی سـفره
هفتسین نوراز فاطمی به صورت تطبیقی در پنه برنامه آارده شده است.
جدول شماره  .2رمزگانهای سفره هفتسین در شبکههای سیما

رمزگان
اجتماعي

رمزگان
محیطي

دکور دکور تلفیقي از عناصر مذهبي و عناصر مدرن
اينجا آينده
اشاره صحبتهاي مجري به طرح کمپین سین هشتم يعني
هفتسین
تهیه سرپناه براي بيسرپناهان
دکور دکور سنتي ايراني
ـ مسابقه ارسال عکسهاي سفرههاي نوروز مخاطبـان بـه
برنامه و نشان دادن تعدادي از آنها
ـ بازنمايي جلوههاي مختلف سفرههـاي نـوروز فـاطمي در
قالب ويدئوکلیپ ،فتوکلیپ و وله از جمله تصاوير سـبزه بـا
بهار در
روبان قرمز که روي آن «يا فاطمه الزهرا» نوشـته شـده و
خانه است هفتسین
ماهي شناور در حجـم شیشـهاي فـانوس جنگـي بـر روي
موسیقي کجايید اي شهیدان خدايي؛
ـ کلیپ تـممیني از بـرش فـیلم هـاي مختلـف و بازنمـايي
سفرههاي هفتسین مختلف از اقشار گوناگون از شاه قاجار
تا خانوادههاي تهیدست.
دکور دکور سنتي با تجهیزات مدرن
ـ طراحي سبزه با نوار مشکي به صورت کعبه
ـ مستند گزارشي از مرزداران شلمچه در نقطه صفر مـرزي
بهارنارنج
هفتسین عراق و بازتاب گزارش حال و هواي سـال تحويـل آنهـا و
گستردن سفره هفتسین سـربازي (سـرباز ،سـیم خشـاب،
سرنیزه ،سجاده ،سالح ،سنگر و سربند)؛
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ادامه جدول شماره .2
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رمزگان
اجتماعي

رمزگان
محیطي

ـ وله غواصاني که پرچم ايران را به همـراه هفـتسـین در
زير آبهاي غار علیصدر قرار دادهاند.
بهارنارنج هفتسین ـ گزارش مستند از حضور جمشید مشايخي در کاخ گلستان
و يادي از سريالهاي کمالالملک و سلطان صـاحبقران بـا
پخش قسمتهايي از آنها.
دکور دکور سنتي
ـ پخش ولههاي سفرههاي نوروز فاطمي و سبزههايي کـه
دور آن با روبان سبز تـزيین شـده و روي آن عبـارت «يـا
ابوالفضل» نوشته شده است؛
ـ اشاره به هفتسین منـاط جنـوبي کشـور در گفتگـوي
مجري ها که سمبوسه يکي از هفـتسـین سـفره نـوروزي
آنهاست به استناد شعري از سـهراب سـپهري« 4مانـده تـا
سفره ما پر شود از سمبوسه و عید»؛
ـ گزارش مستند دربـاره عیـد نـوروز در بوشـهر و منـاط
جنوبي کشور و اشاره به سفره هفت میم در گذشته شـامل
دست را
(ماهي ،میگو ،مرغ ،ماست ،مربا ،مسقطي و میوه)؛
ميبوسم هفتسین
ـ گفتار متن بر روي تصاويري از تهران قـديم بـا موضـوع
مبناي سفره هفت سـین و گـذري بـر آيـینهـاي مختلـف
نوروزي؛
ـ گفتگو با خانم فرنگیس بکوآ رايزن فرهنگي تاجیکسـتان
در ايران با موضوع اشتراکات و افتراقات نوروز دو کشـور و
اشــاره بــه ســفره هفــتســین و ســفره هفــت شــین در
تاجیکستان؛
ـ گفتگو با دکتر نصیر احمد نور سفیر افغانسـتان در ايـران
درباره رسوم نوروز در افغانستان و اشاره به انـداختن سـفره
هفت میوه؛
دکور دکور سنتي با استفاده از ابزار و فناوري مدرن
ـ هفت سین معمول بر روي میزي گرد در کنار مهمانهاي
برنامه؛
فرش
ـ گزارشي از دهمـال در  26کیلـومتري شـاهرود کـه 956
بهشت هفتسین
کارگر منبت و نجاري در آن فعالیت دارند و  466نفر در آن
به طور مستقیم مشغول کار هسـتند .همچنـین گفتگـو بـا
اهالي دهمال درباره هفتسین و آيینهاي نوروزي آن.
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دکور برنامه «اینجا آینده» در یک استودیو ا در سه بخش ،به شکل ذازنقـه پیوسـته
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طراحی شده است؛ در هر بخش ،با یک گراه از مهمانها گفت و میشود .دکور اال کـه
سط اسیای را دربرمیگیرد ،دکور مذهبی؛ شامل یک محرا

مرکز ا چند محرا

جناری کوچک است  .این دکور با مانا جشن (یسن ،پرستش ا نیایش) همخوانی دارد
ا از سو دی ر ،با فضا نوراز فاطمی نیز هماهن

اسـت .از آنجـا کـه بـکگرانـد ا

فضا االی محرا ها با نمایش رها دیجیتالی پوشش داده شده ،امکان تغییر آنی فضا
نیز مناسب با حال ا هوا برنامه ایجاد شده است.

دکور دام ،ایژه گفت وها دا نفره طراحی شده ا شامل یک میـز ا سـه صـندلی ا
چند کتابخانه است ا را میز سفره هفت سین چیده شده است .دکور سوم که در ضلع
دی ر دکور اصلی گنجانده شـده ،شـامل میـز نـیمدایـره اسـت کـه جلـو آن سـفره
هفتسین بزرگ تر چیده شده است .این دکور برا گفت وها چند نفره طراحی شده
ا برا مهمانها جوانی که توان ایستادن طوالنیتر دارند ،مناسب است.
در دکور برنامه دا سفره هفتسین چیده شده است؛ در یک سفره ،اقالم هفـتسـین
را در ظراف مسی بزرگی گنجانده اند با این ظرافت که قرآن در کنار آینه قرار گرفتـه ا
به این ترتیب ،با جلوه ا دا چندان ا زیباتر نمود پیـدا کـرده اسـت .بـر را یکـی از
سفرهها نیز سبزه ا با رابانی قرمز که را آن یا فاطمه الزهرا نوشته شـده قـرار گرفتـه
است .در هر دا سفره ،دا شمع جانمایی شده که به فضا مانو برنامه افزاده است.
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دکور برنامه «بهار در اانه است» در لوکیشن سریال پـردهنشـین اجـرا شـده اسـت.
بــرا گفت ــو بــا مهمــانهــا فــراهم آارده اســت .حیــاط اانــه ،دارا حــوض پــر آ
فیرازهرن

با ماهی ها قرمز است ا دار آن ،گلدان ها شمادانی چیـده شـده اسـت.

را پلهها ا ایوان اانه که صندلیها مهمانها چیده شده ،پـر از گـلهـا شـمادانی
است ا میوه ،شیرینی ا آجیل برا پذیرایی از مهمانها داال مجماه مسی سـنتی قـرار
گرفته است .از حیاط اانه به دلیل اسات دید باال آن برا گفت و با مهمـانهـا بـا
تاداد باال استفاده شده است .در یکی از اتا ها که گفت وها یک نفره انجام مـیشـود،
از بسیار از نمادها ایران اسالمی بهره گرفته شده است؛ پارچههـا ترمـه ،گـلهـا
داال آب ینه را تاقچه ،ترمه ،پیشبخار  ،اللهها ،شمادانیها ا کاسـه پـر انـار .را
تاقچه ا زمین هم با چند قالی کوچک دستباف پوشیده شده است .آنچه ذهن را در ایـن
اتا به سمت ا سو نوراز فاطمی جهت میدهد قاب عکس سبز رنگـی اسـت کـه
روی آن عبارت يا فاطمه الزهرا نوشته شده ا در سمت راست کادر باال سر مهمـان
برنامه اودنمایی میکند.

اتا دی ر ،اتا هفت سـین اسـت .در ایـن اتـا گفت وهـا دا ا سـه نفـره انجـام
میشود ا هر یک از مهمانها یکی از اقالم هفتسین را با اود میآارند ا را سـفره
میچینند.
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درااقع حیاط ا دا اتا از اانه سنتی با چیدمان صمیمی ،فرصت همراه بـا آرامشـی را

21فصلنامه فرهنگ مردم ايران

ـ سفره اصلی هفتسین برنامه در پهنها بسیار بزرگ ،بر را پارچـها مخملـی ا
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قهوها رن  ،بر را چارپایه تابیه شـده اسـت .دار سـفره بـا کاشـی فیـرازها رنـ
پوشیده شده است ا بر را آن ،هفتسین (سبزه با نوار رابان سفید رن  ،سکه ،سـیر،
سنجد ،سمنو ،سرکه ،سما ) به همراه گل سنبل ا اوشه ها گندم ،چند انار در ظـرف
شیشه ا پـر آ  ،آینـه میناکـار  ،قـرآن را رحـل ،مـاهی ،کتـا

شـاهنامه ا ظـرف

تخممر ها رن ی قرار گرفته است.
دکور برنامه «بهار نارنه» به صورت ایوان اانه طراحی شـده ا نمایشـ ر دیجیتـالی
بزرگی در پسزمینه قرار گرفته که با توجه به فضا برنامه تغییر میکند.

ـ در دکور برنامه «بهار نارنه» دا سفره هفتسین یکی به صورت افقـی ا یکـی بـه
صورت عمود چیده شده است .سبزه سفره عمودی به صورت مکعب طراحی شـده
است و روبان مشکی که در کمر آن قرار گرفته ،کعبه را يادآور میشود.
برنامه «دستت را میبوسم» در تاالر انتظار سالن همایشها صدااسـیما اجـرا شـده
است به همین دلیل دکور چندانی برا آن طراحی نشده ا فقط شامل یک دسـت مبـل،
میز ا سفره هفتسین گسترده است.
ـ سفره هفتسین بدان هیچ نشانها از ایام فاطمیه ،بـر را پارچـها سـفید ا در
گسترها اسیع چیده شده ا هر یک از سینها بر را یـک میـز کوچـک قـرار گرفتـه
است؛ به گونها که فضا به نسبت زیاد بین مجر ها ا مهمانها برنامـه را بـه نحـو
شایستها پر کرده است .جلوهها دی ر هفتسین در این برنامه به قرار زیر است:
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ـ پخش قسمتهایی از سریال اانه سبز که اعضا اانواده را دار سفره هفتسـین

آنچه در دکور «فرش بهشت» بیش از هر چیز به چشم میآید ،تناسـب فـرش دایـره
شکل با عنوان برنامه است که به یمن قدام مادران گسـترده شـده اسـت ،ایـوان فلـز
برنامه که به گلدانها شمادانی آراسته شده ،از یـک سـو فضـایی مهربـان ،مادرانـه ا
اان ی ایجاد کرده است ا از سو دی ر ،به رافل یر مهمانها برنامـه کمـک کـرده
است .در پس زمینه تصویر ،نمایش ر دیجیتالی تابیه شده است که متناسب بـا حـال ا
هوا موضوع برنامه تغییر میکند.
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نشان میدهد.
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جمعبندي 
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نتایه این مقاله نشان میدهد ،هیچ آیینی در کُنه ا بطن اود نفیکننـده آیینـی دی ـر
نیست ا مردم در بزن اه تالقی آیین هـایی کـه بـه لحـاظ شـاد ا رـم بـا یکـدی ر در
تاارضاند ،به راهها میانها رسیدهاند ا درنهایتِ ظرافت ا ذکاات ،بیآنکـه حرمتـی
شکسته شود ،به نحوشایستها آنها را در تاادل ا به دار از صـورت مامـول هـر سـاله
گرامی داشتهاند .بهره مند از رابان سیاه یا سـبز ا یـا رابـان متبـر بـه نـام حضـرت
فاطمه(س) ،ارما ،شمع ،نان ا حلوا ،چا  ،گال  ،نمک ا تزیین سـمنو بـا اسـتفاده از
کلیشهها مذهبی ،تمثالها ا کتیبهها ،آراستن سفره نوراز با هفـتسـین قرآنـی ا ....از
مهمترین جلوهها آیینی ا مردمی آراستن سفره هفتسین در ایام فاطمیه اسـت کـه در
ایژهبرنامهها یاد شده به شیوهها مختلف از این ظرایف فرهن مردمـی بهـرهبـردار
شده است.
 .1برا دکور برنامه ها ایژه نوراز فاطمی ،دا اصل را میتوان مـورد توجـه قـرار
داد؛ نخست ،مفهوم نوراز با نشانه هـا بهارانـه ا سـسس ،مفهـوم فـاطمی بـا تکیـه بـر
مفاهیمی چون اانه ،مادر ا مهربانی .اصل دام را ،هم بـا نشـانههـا مـذهبی همچـون
محرا

ا تابلوها نوشتار می توان تداعی کرد ا هم با عینـی کـردن مفـاهیم اانـه ا

اانواده ،میتوان ذهن مخاطب را به سو مقام ااال بانو دا عالم سو داد.
 .5در چیدمان سفره هفتسین ایژهبرنامهها ،میتوان با توجه به تقارن نـوراز ا ایـام
فاطمیه ،تمهید برا القا بهتر ماانی اندیشید .در این میان ،هر یـک از اقـالم ممکـن
است بستر جداگانه ا یا در پیوند با سایر اقالم داشته باشند .برا مثال ،سمنو با توجه
به پیشینه اعتقاد آن ،هم قابلیت برنامهساز مستند را داراست ا هم به لحاظ تصویر
میتوان از کلیشههایی با عبارات فاطمی برا تزیین آن اسـتفاده کـرد .همچنـین آینـه از
یک سو ،بازتابنده مضاعف عناصر مذهبی داال سفره است ا از سو دی ـر ،زمینـها
برا نوشتن عبارات مذهبی ا فاطمی .البته پیش از اینها ،بازنمایی سفرهها هفـتسـین
فاطمی مردم مناط مختلـف در قالـب مسـابقه ،نشـاندهنـده قریحـه ا سـلیقه آنـان در
آراست ی ا چیدمان سفره ایام نوراز فاطمی است.
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