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الهام الیقی

پژوهشــی  بــه همــت معاونــت  و  مبــارک رمضــان  مــاه  بــا  هم زمــان 
و  هنــر  آیینــه  در  »رمضــان  تخصصــی  وبینــار  فرهنگســتان،  ایــن 
حضــور  بــا   ،1400 اردیبهشــت   7 سه شــنبه،  ایرانــی«  آیین هــای 
و  امین فروغــی  مهــدی  قنواتــی،  محمدجعفــر  یــد،  جاو هوشــنگ 

شــد. برگــزار  برخــط  به صــورت  رضوان پــور،  متیــن 

یــد، پژوهشــگر موســیقی نواحــی و  در ایــن نشســت، هوشــنگ جاو
کــه دربــاره  دبیــر نشســت علمــی، بــا ذکــر اینکــه اولیــن پیشــینه ای 
اســت،  فردوســی  ایــران وجــود دارد، در شــاهنامه  َســَحرخوانی در 
توضیــح داد: َســَحرخوانی به عنــوان آیینــی دربــاری انجــام می شــده 
ــاری  کــه هرمــز را نجبــای درب اســت. در متــن شــاهنامه آمــده اســت 
او  به جــای  را  پرویــز  خســرو  پســرش  و  می کننــد  نابینــا  کودتــا  بــا 
می گذارنــد و خســرو پرویــز، چــون نــادم و پشــیمان اســت، بــه دیــدار 
کــن و  گــر خواســته ای داری، بیــان  هرمــز مــی رود و بــه او می گویــد ا
ایــن اســت  او  اولیــن خواســته  بیــان می کنــد؛  هرمــز ســه خواســته 
ــن  ــاورد و ای ــرا دربی ــه اج ــد و آن را ب ــع نکن ــَحری را قط ــای َس ــه آوازه ک
ــا آواز َســَحر، ضمــن نیایــش  کــه پادشــاهان ب نشــان دهنده آن اســت 
و ســتایش خداونــد، خدمــه دربــار خــود را نیــز بیــدار می کردنــد تــا روز 
کننــد و ایــن ســرآغاز بررســی پیشــینه َســَحرخوانی در  کاری را آغــاز 

ــه دارد. ــاره آن ادام ــش درب ــم پژوه ــوز ه ــه هن ک ــت  ــران اس ای

ایــن پژوهشــگر بــا خوانــش ابیاتــی از شــاهنامه بــه تفســیر آن پرداخــت 
نــزد  »مــرا  پرویــز در شــاهنامه می گویــد:  بــه خســرو  گفــت: هرمــز  و 
تــو آرزو ُبــد ســه چیــز / برین بــر فزونــی نخواهیــم نیــز // یکــی آنکــه 
ــوه ای  ــن جل ــاد«. ای ــه آواز ش ــا را ب گوش ه ــی  کن ــداد /  ــر بام ــبگیر ه ش
یشــه ای خــوب و روشــن از بانــگ َســَحر در کشــور مــا در  بســیار زیبــا و ر
ــداری  ــه بی ک ــت  ــان دهنده آن اس ــت و نش ــالم اس ــش از اس دوران پی
وقــت َســَحر به عنــوان آیینــی فاخــر توســط والیــان انجــام می شــده 
مــاه  و روزه گرفتــن در  ایــران می آیــد  بــه  اســت. وقتــی دیــن اســالم 
رمضــان و بیــداری در َســَحرگاهان و آماده ســازی َســَحری به عنــوان 

و  َســَحر  آییــن  کم کــم  می شــود،  اجرایــی  مــردم  دینــی  الزامــات 
بیدارســازی بــرای ایرانیــان مهــم می شــود. ایــن بیدارســازی همیشــه 
کبر«گفتن هــای بلنــد نیــز  ــا »اهلل ا ــه االاهلل« ی ــا »الال ــا آواز نبــوده و ب هــم ب
انجــام می شــده اســت. در ادامــه و در طــول زمــان، َســَحرخوانی بــا 
ــا مــاه رمضــان به عنــوان یــک  گونه هــای مختلــف انجــام و ب شــیوه و 
ــاه رمضــان اســتقبال  ــده برخــورد می شــود و مــردم از م ــت زن موجودی
ــول  ــته، تح گذش ــال  ــد س ــد. در هزاروچهارص ــی می کنن و خداحافظ
 و دگرگونی هــای مختلفــی در احــوال زندگــی مــردم پدیــد می آیــد و 
گونه هــا و تغییــرات  کار در ادبیــات شــفاهی و ادبیــات مردمــی  ایــن 

ــی آورد.  ــد م ــف پدی مختل

مــاه  ویــژه  دعاهــای  و  َســَحرخوانی  زمــان،  ایــن  در  داد:  ادامــه  او 
رمضــان و حتــی آیین هــای ویــژه مــاه رمضــان دارای ادبیــات خــاص 
کــه خــود ایــن بازی هــا  می شــود، بازی هــای ویــژه ای پدیــد می آیــد 
دارای ادبیــات خــاص اســت و داســتان و داســتانک های ویــژه ای 
کــه اینهــا می توانــد ســرفصل های مختلــف در پژوهــش  پدیــد می آیــد 
گرفتــه اســت. کاری صــورت  کمتــر  ــاره آنهــا  کــه درب کشــور باشــد  در 

بــا  انتهــا  تــا  ابتــدا  از  رمضــان  مــاه  آیین هــای  افــزود:  محقــق  ایــن 
کــه بــه چند دســته، ازجملــه آیین هــای آوازی  موســیقی همــراه اســت 
)َســَحری خوانی یــا دعــای افطــار(، موســیقِی ســازی )نقاره خوانــی، 
کــه عاشــیق های  ــَحر  ــر َس ــا ســاز )ذک ــر ب ــی(، ذک ــی، دهل خوان طبل زن
کــودکان و  آذربایجــان آن را دارنــد(، موســیقی ترکیبــی و موســیقی 

نوجوانــان، تقســیم می شــود.

ی ســالمتی بــرای ســیداحمد  او ســخنان خــود را بــا ذکــر یــاد و آرزو
وکیلیــان، مؤلــف و پژوهشــگر فرهنــگ عامــه، بــه پایــان بــرد.

در ایــن مراســم، متیــن رضوان پــور، پژوهشــگر حــوزه موســیقی، بــه 
پرداخــت. مناجات خوانــی   و  َســَحرخوانی  اجــرای 

عامــه،  فرهنــگ  محقــق  و  پژوهشــگر  جعفری قنواتــی،  محمــد 
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کــه ســخنان خــود را بــا ذکــر یــاد  نخســتین ســخنران ایــن مراســم بــود 
ی ســالمتی بــرای ســیداحمد وکیلیــان، محقــق و پژوهشــگر  و آرزو
ســال   35 از  بیــش  وکیلیــان  گفــت:  و  کــرد  آغــاز  عامــه،  فرهنــگ 
کــرد. ایــن اثــر  کتــاب رمضــان در فرهنــگ مــردم را تألیــف  پیــش، 
کــه تهیه کننــدگان رادیــو می تواننــد  آن چنــان غنــی و شــاخص اســت 
شــهادت دهنــد چندهــزار ســاعت برنامــه رادیویــی دربــاره آداب و 

کتــاب تهیــه شــده اســت. ی ایــن  ســنن رمضــان از رو

کــه در فرهنــگ  او در ادامــه گفــت: رمضــان از جملــه ماه هایــی اســت 
مــا از نظــر اســطوره ای مقــدس اســت و در همــه حوزه هــای زندگــی 
ک خــوردن، نــوع و ســاعت  مــردم تغییراتــی ایجــاد می کنــد؛ نــوع خورا
حتــی  و  مــردم  مســافرت های  پیشــه وران،  کار  ســاعت  خــواب، 
کــه  کیفیــت غذاهــا نیــز تغییــر می کنــد. غذاهایــی بــه وجــود می آیــد 
خــاص مــاه رمضــان اســت، بازی هــای مناســبتی ای ایجــاد می شــود 
کــه ویــژه  و متناســب بــا همــه اینهــا ادبیــات خاصــی ایجــاد می شــود 

مــاه رمضــان اســت.

رمضــان  دربــاره  خاصــی  باورهــای  مــا  کشــور  در  داد:  ادامــه  او 
و  افســانه ها  و  قصه هــا  باورهــا،  همــان  اســاس  بــر  و  دارد  وجــود 
ــان«  ــم رمض ــار ه ــک ب ــعبان، ی ــه ش ــل »همیش ــی مث ضرب المثل های
اســتفاده  بــا  دوره ای،  در  َســَحر،  در  بیدارشــدن  می گیــرد.  شــکل 
گــر خــروس  کــه ا از آواز خــروس بــوده اســت. ایــن بــاور وجــود دارد 
ســفید در خانــه ای باشــد، دیــو و جــن بــه آن خانــه وارد نمی شــود. 
کــه در هنــگام َســَحر، خــروس عــرش  یشــه ایــن بــاور از آنجــا می آیــد  ر
را  آن  صــدای  زمینــی  خروس هــای  و  می کنــد  خوانــدن  بــه  شــروع 
ــدن می کننــد و در حقیقــت، خــروس  ــه آوازخوان می شــوند و شــروع ب
عــرش خروس هــای زمینــی را بیــدار می کنــد و مــردم، بــا خوانــدن 
از  همچنیــن  و  می شــوند  بیــدار  خــواب  از  زمینــی،  خروس هــای 

کــه دیــو دِر خانــه آنهــا را نزنــد. خــواب غفلــت بیــدار می شــوند 

گرفتــه  ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: حکایت هــای دیگــری نیــز شــکل 

اســت؛ ازجملــه اینکــه مــاه رمضــان ســه مــاه بــوده و بعــد خداونــد بــه 
کــه ســه مــاه را  کــه پیرمــرد خارکشــی توانایــی آن را نداشــته  ایــن خاطــر 
روزه بگیــرد، روزه گرفتــن را بــه یــک مــاه تقلیــل می دهــد. دربــاره ســوز و 
کــه در مــاه رمضــان وجــود دارد بایــد گفــت در مــاه رمضان  ســوگی هــم 
بیست وســوم  تــا  مناطــق  بعضــی  در  و  یکم  بیســت و تــا  نوزدهــم  از 
ســوگواری می کننــد و در همیــن ارتبــاط تعزیــه قنبــر یــا روضــه قنبــر 
کامــاًل ادبــی اســت. همچنیــن اشــعاری  کــه متنــی  بــه وجــود می آیــد 
کــه بچه هــا در بازی هایشــان می خواننــد )به عنــوان مثــال در »هــوم 
کــه بــه آن اشــاره  بابایــی« یــا »رمضانیکــه«( ادبیــات ویــژه خــود را دارد 

می کنــم.

تأثیــرات  نیــز  مــردم  ی ســرگرمی های  مــاه رمضــان رو ادامــه داد:  او 
خاصــی می گــذارد؛ به عنــوان مثــال شب نشــینی یکــی از تفریحــات 
مــردم در مــاه رمضــان بــوده اســت. خواندن کتاب از ســوی باســوادان 
کم ســوادان در دوران قدیــم بســیار مرســوم بــود و فــرد باســواد در  بــرای 

ــد. کتــاب می خوان ــراِد ایــل و طایفــه  ــرای باقــی اف شب نشــینی ها ب

او دربــاره قالب هــای ادبــی مــورد اســتفاده در ایــن آیین هــا افــزود: 
قــرار  اســتفاده  مــورد  کمتــر  خیلــی  ســخنوری  در  قصیــده  و  غــزل 
می گرفتــه و بیشــتر قالــب مســمط و مخمــس مــورد اســتفاده بــوده 
جملــه  از  طویــل  بحــر  و  مخمــس  و  مســمط  قالــب  ســه  اســت. 
بخواهــم  گــر  ا اســت.  بــوده  در ســخنوری  رایــج  بســیار  قالب هــای 
کــه  کــه زمانــی  کنــم  کنــم، بایــد بــه ایــن مــورد اشــاره  نمونــه ای ذکــر 
کــه  بــه جایــی وارد می شــده اند، بعــد از ســالم، مهمــان از میزبــان 
یخچــه مــردم  گــر نکتــه ای دربــاره تار کــه ا نشســته بــود می خواســت 
بایــد  و  می شــد  بازنــده  نمی دانســت،  گــر  ا و  بگویــد  می دانــد، 
تک تــک لباس هایــش را درمــی آورد تــا اینکــه برهنــه شــود. اصطــالح 

می آیــد. جــا  همیــن  از  »لنگ انداختــن« 

او ادامــه داد: قالــب بحــر طویــل در اجراهــای مربــوط بــه فرهنــگ 
عامــه و فولکلــور نقــش بســیار اساســی دارد. در نقالــی هــم بــه همیــن 
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کنــد  یتــم خــود را تنــد  کــه نقــال بخواهــد ر صــورت اســت. هــر زمــان 
و بــه نبــرد نزدیــک شــود، از بحــر طویــل اســتفاده می کنــد. معمــواًل 
شــغل اصلــی مشــهورترین ســخنوران چیــز دیگــری جــز ســخنوری 
از  مســکین،  بابــای  حســین  حــاج  مثــال  به عنــوان  اســت؛  بــوده 
شــعرای مشــهور ایــن حیطــه، وکیــل عدلیــه بــوده اســت، یــا میــرزا 
ــه او  کــه ب ــوده اســت  ابوالقاســم ذوقــی در میــدان بارفروشــان تهــران ب

می گفتنــد. اربــاب 

کــه  گفــت: مــورد دیگــری  ــه در ایــن مــاه  کودکان ــاره بازی هــای  او درب
ــام  ــا انج ــه بچه ه ک ــت  ــی اس ــت، بازی های ــراه اس ــا آن هم ــات ب ادبی
کــه در تاجیکســتان و  کــه البتــه نه فقــط در ایــران بــوده  می داده انــد 
افغانســتان و بیــن تاجیــکان ازبکســتان و ترکمنســتان هــم رایــج بــوده 
کــه در بعضــی نقــاط ایــران بــه آن »رمضانــی« و »اهلل رمضانــی«  اســت 
ــه آن »هــوم بابایــی«  کاشــان و بعضــی از روســتاهای اطرافــش ب و در 
پانزدهــم  تــا  اول  از شــب  ایــران،  از مناطــق  می گوینــد. در بعضــی 
ــای  ــان، بچه ه ــم رمض ــًا پانزده ــق، صرف ــی مناط ــان، و در بعض رمض
یــک محــل جمــع می شــدند و بــه دِر خانه هــا می رفتنــد و امیــر یــا 
کــه معمــواًل صــدای نســبتًا  سردســته خــود را انتخــاب می کردنــد 
ــا هــم بــه دِر خانه هــا می رفتنــد و اشــعاری در  خوبــی هــم داشــت و ب
گاه افــراد بعضــی  کــه  مــدح رمضــان و صاحب خانــه می خواندنــد 
گاهــی هــم آنهــا را از خــود  از خانه هــا بــه آنهــا چیــزی می دادنــد و 

می راندنــد. 

ــازی نمایشــی بســیار جالبــی  ــر ایــن بازی هــا یــک ب او افــزود: عــالوه ب
ــه  ک ــود  ــرا می ش ــان اج ــاه رمض ــت وهفتم م ــروب بیس ــه در غ ک ــم  ی دار
مقــارن اســت بــا قصــاص ابن ملجــم و عمدتــًا در مناطــق مرکــزی 
کاشــان و در بعضــی از مناطــق اســتان یــزد،  ایــران، هماننــد نطنــز و 
گفتــه  یــا »ابن ملجم ســوزی«  بــه آن »کوله مرجــان«  و  اجــرا می شــود 
کــه هیــکل ابن ملجــم را به صــورت  می شــود و بــه ایــن صــورت اســت 
و  می کننــد  درســت  زشــت  بســیار  و  بــزرگ  بســیار  مجســمه  ای 
یــش  تســبیحی از ِپِهــن می ســازند و در دســتش قــرار می دهنــد و رو
یــش  گاهــی جانورانــی، هماننــد قورباغــه، رو را نیــز ســیاه می کننــد و 
می کشــند و در طــی مراســم خاصــی آن را آتــش می زننــد. ایــن مراســم 

کهــن »مرغ کشــی« ایــران دارد. یشــه در مراســم  ر

ایــن پژوهشــگر دربــاره اهمیــت پیونــد موســیقی بــا شــعر توضیــح داد: 
در ایــران باســتان، شــعر بــه همــراه موســیقی بــوده اســت و از قــرن ســوم 
تــا یازدهــم اســتمرار داشــته اســت. اســتمرار ایــن ســّنت در ادبیــات 
دکلمــه  را  شــعر  فولکلــور  موســیقی  در  مثــاًل  دارد؛  وجــود  مــا  عامــه 
یــک  خواســتم  خانمــی  از  روســتایی  در  بــار  یــک  نمی کرده انــد. 
کــه در ابتــدا خجالــت می کشــید بــا آواز بخوانــد  دوبیتــی بخوانــد 
گفــت و باقــی را  کــه دکلمــه می کــرد، مصــراع اول را  و همین گونــه 
ــا آهنــگ خوانــد،  کــه ب ــاد آورد و بخوانــد. ولــی زمانــی  ــه ی نتوانســت ب
بــه یــاد آورد شــعر چــه بــوده اســت. ایــن امــر ارتبــاط شــعر و موســیقی 
ــه ایــران هــم در  ــوده و بعــد از ورود اســالم ب کــه در ایــران باســتان ب را، 

موســیقی فولکلــور مــا اســتمرار داشــته اســت، نشــان می دهــد.

ســخنران آخــر ایــن وبینــار مهــدی امین فروغــی، پژوهشــگر موســیقی 
کــه دربــاره موســیقی و آیین هــای مذهبــی  و ادبیــات آیینــی، بــود 
و آیین هــای نیایــش بــه صحبــت پرداخــت و توضیــح داد: پیونــد 

و  بســیار وســیع  پیونــدی  آیین هــای پرســتش  و  ادیــان  و  موســیقی 
یــخ هــر کجا در میــان اقــوام مختلف،  عمیــق اســت و بــه شــهادت تار
کنــار  کــه آییــن پرســتش و نیایــش بــوده، پدیــده ای بــه نــام موســیقی در 
گســترش  ادیــان حضــور داشــته، پیام هــای معنــوی و اخالقــی آنــان را 
یــخ بشــری بــه چشــم  داده اســت. ایــن پیونــد شــگفت از ابتــدای تار
بــه  عیالمــی  پادشــاه  میــالد،  از  پیــش  ســال   2250 در  و  می خــورد 
برابــِر دِر اصلــی  تــا شــام در  کــه صبــح  رامشــگران حقــوق مــی داد 
کــرده بــود بخواننــد و بنوازنــد  کــه او وقــف خــدای شــوش  معبــدی 
و  تصاویــر  در  خوزســتان  ایــذه  دشــت  در  هنــوز  آییــن  ایــن  آثــار  و 

می شــود.  دیــده  سنگ نبشــته ها 

کــه  نیــز در یونــان باســتان می بینیــم  اقــوام  او ادامــه داد: در دیگــر 
ایــن  و  می کننــد  موســیقایی  مناجات هــای  آپولــو  و  زئــوس  بــا 
در    مثــاًل  شــعرا،  و  هنرمنــدان  از  به جامانــده  آثــار  در  مناجات هــا 
ایلیــاد و ادیســه هومــر، بــه چشــم می خــورد. بعضــی از خدایــان قدیــم، 
ــر و  ــر در مص ــن ام ــد. ای ــیقی بوده ان ــدای موس ــًا خ ــو، اساس ــد آپول مانن

هنــد و خدایــان ایــن اقــوام نیــز صــادق اســت. 

کــه ایرانیــان بــا خدابانــوی  در ایــران باســتان، عــالوه بــر آوازهایــی 
گات هــای زرتشــت هــم آمــده  آب هــا )آناهیتــا( نجــوا می کردنــد، در 
آوازهــای دینــی به صورتــی آهنگیــن خوانــده  ایــن  بایــد  کــه  اســت 
کنــار ادیــان بــوده و از جنــس ادیــان بــوده  شــود. موســیقی همــواره در 
اســت و ایــن تنیدگــی موســیقی بــا ادیــان و مذاهــب در تمــام ادیــان 
کــه موســیقی بــه  دیــده می شــود. در آیین هــای توحیــدی نیــز خدمتــی 
کــرده بســیار حائــز اهمیــت اســت و در اســالم ایــن پیونــد را بــه  ادیــان 
شــکل های مختلــف می بینیــم؛ نخســتین آن در پیونــد موســیقی بــا 
آیــات قرآنــی اســت. هنــر تــالوت قــرآن از دیربــاز در بیــن مســلمان ها 

رایــج بــوده اســت.

که مســلمان ها فرهنگ شــفاهی داشــته اند  او ادامه داد: در روزگاری 
گونــه  کســی نبــود، بــه دو  و قــرآن هنــوز به صــورت مکتــوب در دســت 
کــه ایــن آیــات محفــوظ بماننــد؛ یکــی اینکــه آیــات  تــالش می کردنــد 
را از بــر می خواندنــد و بــه دیگــران منتقــل می کردنــد و دیگــر اینکــه 
و  نغمــات موســیقایی درمی آمیختنــد  و  بــا لحــن خــوش  را  آیــات 
کیــد بــر لحــن و صــدای خــوش هنــگام  قــرآن را گســترش می دادنــد. تأ
کــه فرموده انــد:  قرائــت قــرآن، از ســوی پیامبــر)ص( هــم بــوده اســت 
ــا اینکــه  ــا بخوانیــد.« و ی ــا صــوت زیب کنیــد و آن را ب ینــت  ــرآن را ز »ق

کنیــد.« »خانه هــای خــود را بــه تــالوت قــرآن نورانــی 

گفــت: در تهــران  او دربــاره موســیقی در شــهرهای مختلــف ایــران 
کــه ســر می زدیــد،  گوشــه ای  قدیــم و دیگــر شــهرها و روســتاها، بــه هــر 
گــوش می رســید. بــه  صــدای مناجــات در شــکل های مختلــف بــه 
تعبیــر مــن مرغــان نیایــش و مناجــات بــا دو بــال موســیقی و شــعر در 
گونــه ای و شــب ها بــه  آســمان شــهر بــه پــرواز درمی آینــد؛ روزهــا بــه 
کــه افــراد  گونــه ای دیگــر؛ به عنــوان مثــال آیینــی وجــود داشــته اســت 
ــل  ــس از تحم ــه پ ک ــار،  ــگام افط ــتاده اند و هن ــقاخانه می ایس ــار س کن
یــک روز روزه داری درصــدد خریــد مایحتــاج خــود برمی آمده انــد و 
کنــار  یش هایــی در  به ســرعت بــه خانه هــای خــود می رفته انــد، درو
اشــعار  بــا  را  مــردم  روح  و  می ایســتاده اند  گذرهــا  زیــِر  ســقاخانه ها 

مناجــات و پنــد و انــدرز ســیراب می کرده انــد.
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ایــن محقــق ادامــه داد: در آن دوران، مرشــدها مردانــی وارســته بودنــد 
گــوش مردمــی  کوچــه و بــازار پرســه می زدنــد و حقیقــت را بــه  کــه در 
کوچــه و  کــه ســواد نداشــتند می رســاندند. مرشــدهای دوره گــرد در 
یارویــی بــا مــردم پیام هــای اخالقــی را بــه  بــازار می گشــتند و در رو
آنهــا می رســاندند و در مــاه مبــارک رمضــان مناجــات می خواندنــد 
و مــردم را بــه تقــوا و احــکام دینــی دعــوت می کردنــد؛ به عنــوان مثــال 
کــه در بــازار تهــران پرســه مــی زد،  مرحــوم حــاج ســید اســداهلل یــزدی 
مــرد بســیار باحقیقتــی بــود و مــردم بــه او اعتقــاد داشــتند. او کار خــود 
ــازار  ــرد و در ب ــاز می ک ــح آغ ــی صال ــذِر لوت گ ــش در  ــح از منزل را از صب
گــر او  کــه مثــاًل ا یــان را موعظــه می کــرد. نقــل اســت  پرســه مــی زد و بازار
کــه صاحــب حجــره در آنجــا عینــک تعمیــر  بــه حجــره ای می رســید 
ی پیامــی اخالقــی دربــاره  می کــرد، می ایســتاد و یــک بیــت شــعر حــاو
کم نــور اســت چشــمی، بــار  عینــک می خوانــد؛ مثــاًل می گفــت: »چــو 
ــد آمــوزی ره همســایه داری را« و  کشــد بینــی / ز بینــی بای عینــک را 
گویــی  کســی وارد تهــران می شــد،  گــر  گذشــته، ا حرکــت می کــرد. در 
گوشــه ای بانگــی از مســاجد،  کنســرواتوار می شــد؛ از هــر  وارد یــک 
گــوش می رســید. شــعر  بــام خانه هــا، زورخانه هــا و قهوه خانه هــا بــه 
ــرد.  ــه آســمان می ُب ــه پــرواز درمــی آورد و ب و موســیقی مناجات هــا را ب
ــد بگوییــم در مــاه  کنیــم، بای ــه بعضــی از آنهــا اشــاره  گــر بخواهیــم ب ا
گــوش  کــه از آنهــا مناجــات بــه  مبــارک رمضــان یکــی از محل هایــی 
کــه  می رســید زورخانه هــا بــود؛ به خصــوص از بعــد افطــار تــا َســَحر 
ورزشــکاران و حتــی مــردم عــادی بــه زورخانه هــا می رفتنــد و مرشــدها 

ــد. در آنجــا اشــعار مناجــات می خواندن

وبینــار »رمضــان در آیینــه هنــر و آیین هــای ایرانــی« بــا اجرایــی دیگــر 
از متیــن رضوانپــور بــه پایــان رســید. 


