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 هچکید
نمادينکنشهاوبندیفقرهردهچندآيیننمايشيوپسازمعرفيبرآناستتا پیشرونوشتار

هایوآيینهاجشنباهاآنپیوندوهاحلیلساختارمشترکاينآيین،بهتجزيهوتدرايرانهاآن

زمستاني در بپردازهایهندوفرهنگرايج عنوانداروپايي به برنشین، کوسه آيیناسبچوبيو .

موضوعاصليوعمدهايننوشتار،هندواروپايياقوامهایمشترکنزدهاييبابیشترينويژگيآيین

تالشمي کنداستو به شباهتداينپرسشپاسخدهتا اينکه کدامهاآيینهایبسیار نمود

.اينساختارچگونهممکناستنمادينهایمؤلفهواجزاوکارکردمعنافهمواستساختارمشترک

 است کوششي تالش، اين اصلي راهنمای در دومزيل تحقیق الگوی از پیروی در مسئلهکتاب
باتوجهبهويژگيبسیاریازکوشیمميبرايناساستطبیقينو.شناسياسطورهروشوهاسنتاروس

وابزارهاینمادينهاکنشهندواروپاييدرآغازوپايانزمستان،بسیاریازهایجشنوهاآيین

درهاآنبینيجهانمشترکاست،باتوجهبههاآيینمشترکيکهنزداقواماروپاييدراجرایاين

نشاندادنتنهاايننوشتارهدفرواحنیاکانونیروهایمخربدرزمستانتحلیلکنیم.پیوندباا

کوشش،بلکهنیستاقوامهندواروپاييهایآيینباديگرايرانيهایآيینبسیاریازونسبتپیوند

 به معطوف مقاله اين وهایآيینبندیطبقهاصلي مشترکفرهنگهند ساختار بنیاد بر ايراني

.هاستآندرکمعنایوروپاييا

.ژرژدومزيل،کوسهبرنشینشناسيتطبیقينو،تحلیلساختاری،اسطوره:اسبچوبي،گانکلید واژ
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 مقدمه
کهمخاطبآننیروييبرتراست)لیچ،انددانستهاجتماعي)عرفي(ایازکنشگونهرا1آيین

ارواحوبهطورکلينیروهاييوشدايزدانکو(.انسانبااجرایآيینمي1968:520-526

هابرایتعريفوتحديدخودازديگراعمالقراردهد.آيینتأثیرتحتوانسانيرامخاطبفرا

تاشوندمينمادينمعینياجراهایزمانودرگیرندميعادیازابزاروعناصرنمادينبهره

درگرویمشترکهایويژگيباهاآيینیازشماربندیردهد.باشنمعناواجدبرایمخاطبان

آناستتا براینیلبهسپسودوشآشکاردرترکیبيمعینثابتوعناصرنامتغیرابتدا

وهاآنمعنای اينمقالهکهايرانيهایآيین.تجزيهوتحلیلشوندآنهایمؤلفهاجزا در

ندی،کوسهبرنشین،پیربابوهرهالکَاسبچوبي،کُرّج،گُيعنيآيینايمبرگزيدهبرایبررسي

زمستانيهایآيینازبسیاریباراهمانندیواعمالنمادينهافقرهجملگيوعروسگولي،

 .سازندمينمايانهندواروپايي

استکهبراساسشناختيزبانمفهوميپیشازهمهاصطالحفرهنگهندواروپايي

از،شماریازاقوامهایاسطورهوهاآيینديني،داليلمستدلدرواژگان،متونحماسيو

اروپا تا غربيهند ی گیردميدربررا به بیستم قرن از ژرژسواين. تحقیقات با ويژه به

اجتماعيبهساختارازپیشبیشپژوهندگانتوجه،وبنیادهاینظریرويکرداو2دومزيل

اساط باورهایدينيو بازتابآندر مانندآنمعطوفشد.مشترکاينجوامعو 3یریو

تغییراقلیمبهاقتضایشماریگاهآنساختارمشترک،رغمبهکهبوددومزيلبراينگمان

آغازسال.ريفشدهاستمختلفيتعهایزماندراينجوامعآغازسالدربسیاریازوکرده

اسرکشورهایدرسراکنونکهروميشماریگاهمسیحيدرماهژانويهدرفصلزمستاندر

؛،برگرفتهازسنتکهناقوامهندواروپايياستشودميرسميمحسوبشمارسالمسیحي

 يعنيرايجشماریگاهاما ازوايرانیانبرگرفتهازتقويمبابلياستيکيديگرازايناقوام،

لشددرايرانبهبهارمنتق،اينروآغازسالکهدرسننکهنهندواروپاييدرزمستانبود

چهوايرانیانشودمي(.سالمزديسنيدراصلبااعتدالبهاریآغاز10-1929:5دومزيل،)

آخرينروزهایزمستانواولینروزهایبهاردرفاصلهدرروزگارباستانوچهدردورانما

مراسمي برپا کنندميباشکوه يمراسم، معاني متفاوتبا مضامیني و گاهغمگینگاه، و

کهبازشناساييوجوهاختالفواشتراکشاندرگرویاحاطهبهتاريختنیدهدرهماما،شادمان

يهايآيینپیشازپرداختنبهآن.ودينيوفرهنگياينجوامعاستيشناختزبانتحول

ژرژدومزيلوتوصیفهامسئلهسنتاروسمعرفيکتابکهموضوعاصليايننوشتاراست،

شناختي،پیشاپیشپاسخکهاوبدانپرداختهاست،ازمنظرروشهایايرانيبرخيازآيین

هاباشد.برخيپرسش

                                                 
1 rite 
2 George Dumézil 

،ورهشناسيتطبیقيهندواروپاييژرژدومزيلواسط(.1389مختاريان،بهار)برایاطالعبیشتربنگريدبه3

 (.135-113.صدانشهایتطبیقي)ص
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 1مسئله سنتاروس ها
 بهاريهایزمستانبهبررسيآيینکتابايندومزيلدر هندوجوامعنزدروستايیانیو

اينهایريشهکوشدميپردازدومياروپاييومراسمرايجدرکشورهایکنونياسالوزبان

کند.هندويونانورومباستانپیگیریمانندهندواروپاييکشورهایديگرهارادرآيین

2پردازدکهدومزيلبهآنمياستهايييکيازجشن«گودی» . با تحقیقدربابوجهاو

واژهساختدرgodوhodبررسياجزایبهمعنایسالوгодکهناسالویواژهاشتقاق

نشانميشهرهایاسالوزبانفیاييبرخيازهایجغرانام دراينرايحیهادهدکهجشن،

روستايیاناين.شودکريسمستاعیدپاکوعیدپنجاههبرگزارميدرفاصلهزمانيشهرها

تااجازهدارندزيرزمینساکنسردزمستانيارواحبلندوهایشبنواحيعقیدهدارنددراين

ینمراسمافرادیباهمدرگويند.بسخنآدمیاننیزباونديدرآييوروشنانروشناجهانبه

ايفامياينارواحنقشويژههایصورتکپوشیدنلباسو پوشیدنمردینیزوکنندرا با

هایبهخانهبرایگردآوریخیرات،ازطنابحصیریبندیمیانپوستخرسوپوشيازتن

 .(10-5:)همانرودروستايیانمي

،مراسماسباست،شودميبرپاهایگودیگرازمراسميکهدرخاللجشنيکيدي

نیزآنبرگزاریزمانورايجدرتمامياروپاتقريباًبلکه،نهتنهادرمیاناسالوهاکهيمراسم

پاک عید کريسمستا فاصله در فصلزمستانو استبوده آنکه. مناطقبا بعضياز در

مراسم اين در اسبرا جايگاه به ديگر، حیواني به يا ريشه،اندسپردهشترگاهبز واما

نحوه.مراسميکياستاينخاستگاه دومزيلبهتوصیفبنا،ساختناسبآراستنومهیا

برسروباطنابيانباشتهباکاههایسادهدوختهوباپارچهراسراسب گونهاستکهبدين

وچشمسیاهيرنگباگاه.پوشاندرامياسبپیکررداایدنبالهپارچه.دکننصلميمتچوبي

بريدگيدهانوبیني نیزبا سراسبنشاندادهاعضایهاييدرپارچهاسبترسیموگاه

زنگولهوونیزآالتويراقاسبماننديالودمماننداسبپیکربرخيازاعضای.شوندمي

سرجوانیمرد.کنندمانندآنتعبیهميوکشمگسثلمبسیارابتدايييباوسايلراافسار

کند،پنهاندارکهنقشپیکراسبراايفاميدنبالهایپارچهدررانهادهوخوداسبرابرسر

سازدمي يگاه. پیکر نیز وسايليديگر چوبيا با دوک)اسبرا دستههاون، الک، مانند

نخ مانندآنريسيو کنندثابتمييدرجاي( . درزيرپارچهپنهانتنسهینیزموارددر

گونهاسبرعهدهگرفتهوبدينرابنقشپیکراسبديگرتنسرودونقششوندويکيمي

وبرآنمرتبطدانستهمردگانبارامراسمدومزيلاين.(1تصوير؛19)همان:افتدميهبهرا

مراسماست اين برگزاری زمان که ارواح به زمستان يعني مردگان متعلق وبوده است

آالتبرایحملمرکبيروسیهدرازجمله،اينمناطقاسبدربسیاریازمانندچهارپاياني

 ادوات ميو شمار به ارواح مرسوم باورهای در غربي و مرکزی اروپای در توانميروند.

مشاهدهکردکهروانمردگاندرزندگيفقطدراشکالحیوانيظاهربيیموارد شماررا

                                                 
1 Le probléme des Centaures 
2 Gody ( به فارسی یا عربی قنطوره)   
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شوندمي و آن)دراکوال همانند ،(موجوداتي شکل تغییر سیاهاين دربز نیز را اسب و

 .(47-46)همان:گیردبرمي

 هاینمايشکلیبنادرچکعروسک:1ريتصو

 

 

 

 








1929:19دومزيل،منبع:



نامالبتهاسبچوبيهمانندمراسممراسمي يمتفاوتاماساختاریيکساندريهابا

زبسیاریا گزارششودميمناطقجهاناجرا اتريش،يمراسمچنینهايياز. ازانگلستان،

و ايرلند آلمان، فرانسه، چک، جمهوری بلژيک، زمانلهستاناسپانیا، است. دست در

عروسکوآراستنساختونحوهاواسطزمستانيعنيحواليکريسمساينمراسمبرگزاری

دارندمشابهتآشکاریاسبکمابیش کارناوالي1ماساپوستاينمراسمموسومبهيکياز.

کهدرکشورچکاستسنتي همبرگزار میدان.(2)تصويرشودميهنوز اينکارناوالدر

خوراکي موسیقيو با پراگهمراه ميهایفراوانجشنقديميشهر شودگرفته دستگاه.

.نستداميرامجازشادمواعدیبرگزاریاينمراسمنچنیتنهادرقرونوسطيدرکلیسا

کند؛ميحملپشتخودبرکهانبانياينکارناوالخرسياستبارشاخصودهشتچهره

لباسيازپوستمردی ايفاميخرسوصورتکيازبا نقشاورا باخرسبرچهره، کندو

اسبکمرهمراهباربهاييزنگولهبالودهگروهي.هراساندتماشاگرانراميهایخويشنعره

کهبالودگيهمراهبودهاستييهاچونزناندرچنینجشن.نهندميسردرپياينخرس

 حقشرکتنداشتند، با يلباسمردینیز زنينقشزنانه ميرا زيادیبهکندايفا مردم .

ازمیانشهرميتماشایاينکارناوالمي گذرندوسرانجامدرمیداناصليشهرتاآيندو

.(2017)يانرابتوا،پردازندميکوبيپایبهشبمهین

هلینسکو نام به چک جمهوری شهرهای از يکي در ديگری چندين2کارناوال و

3شود)تصويرروستایپیرامونآنبرگزارمي آندسته( لباسکهدر هاييهایلودگانبا

خانه از ساکنان، ديدار به خانهرنگارنگطيروز ميایبه خانوادهایديگر مگر هایروند،

یاينسوگوار.جزئیاتاينمراسمدرروستاهایگوناگوناندکيمتفاوتاست،آنچهدرهمه

مردیاستبا نیز چنداسبچوبيو حضور کالهيمراسمهماننداست، و کاه لباسياز

                                                 
1 Masopust 
2 Hlinsko 
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هایاينمراسم،اينمردبايدزنيرادرآغوشگیردایسیاه.يکيازبخشحصیریباچهره

ورفتاریرابهنمايشبگذاردکهچنانکهپسازايندرايننوشتاربداناشارهخواهدشد،

نیزچهارسمجامرااينرفتاربازتابينمادينازکنشباروریوبرکتسالیانهاست.دراين

کنندرقصندوشادیميفردبههمراهمردیدرهیئتوسیمایزنيدرآستانههرخانهمي

اين برگزاری کنند. آرزو آنخانه برایصاحبان را سالیانه افزايشمحصول و سالمتي تا

سوسیالیست دولت معاصر روزگار در و کاتولیک کلیساهای گذشته قرون در را مراسم

میراثچکلسواکي يونسکوبهعنوانجزيياز اکنوناينمراسمرا بود. ممنوعاعالمکرده

(.2017،ذيرفتهاست)سايتيونسکوپ1فرهنگيناملموس


 کارناواليدرکشورچک:2تصوير


turnovskovakci.cz.com:منبع



 کارناوالهلینتسکو:3تصوير

 
 pragueartelstyleblog.comمنبع: 

                                                 
1 intangible cultural heritage 

http://www.turnovskovakci.cz.com/
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1جان.سي.الوسون نام به کتابي يوناندر کهن دين و مدرن آيیفولکلور هاینبه

اينکتاباشارهمي يوناندرهایرايجبهآيینبیشترکندکهبهآيینکوسهشباهتدارد.

است.بوده2کالیکانزاریديوانودرارتباطباشدزمستانبرگزارميواخرکهدراپردازدمي

ازيلباسدرمبدلوپوشیدهباهیئتي،ایبزرگدستهيبههمراهلودگانيدراواخرژانويه

(.225-1910:220)الوسون،کنندنقشاينديوانراايفاميپوشیدههاييچهرهتبزوپوس

،سوارگاهيدرکناراسبواسب:»يادکردهاستدومزيلنیزازاينمراسمدرشهرهایاروپا

يابندميعناصرديگرینیزاهمیت پدرعناصریمانند، پیرمردیباريشبلند،پدروپسر.

پوستجانورانوکالهيکاغذیاستکهلب پرخروسمزينبهاسياز نیزبرسرو پسر

بالباسيازپوست کهازآندستوشمشیریدردارشاخوکالهيحصیریبرتنکرده

گرچهد.ناآراستهکنفازيسبیلريشپسرراباچهرهبيآويختهشدهاست.کاهجوایبافه

 مراسم اين مانندتراژيکينمايشبه است، آناما پايان در رقصو به کوبيپایهمگي

(1910:22)دومزيل،.«پردازندمي

،مقدونیه،چک،اسلواکيازکشورهایيشهرهایاروپاازجملهشهرهايبرخيازدر

درزمانيمشابه،درايرانرايجهایهایمشابهآيینمراسميباويژگياسلوني،آلمان،اتريش

.(4)تصويرشودهاینمادينمشترکبرگزارمي(بااعمالوفقره)آغازياپايانزمستان


 تصويریازدستهسننیکوالس:4تصوير

 
 pleva.czمنبع:

                                                 
1John.C.Lawson 
2 Kallikantzari 

 از آمقصود مناطق و شرقي جنوب اروپای در بدناتوليکالیکانزاری ديوهای افسانهنهاد، در يونان،ی های

آيند.اينروزآخرسالبهرویزمینمي12درمسکندارندودرزيرزمینکههستند،صربستانبلغارستان

زمینرویبهيابنديآنگاهکهاجازهمتاپردازندجهانميهایارهکردنستونبهسالراروزهایتمامديوان

هنگاميب بهزيرزمینبازميیابند. اينچندروز درمي،گردندکهپساز ديگردريابندکهدرختدنیا بار

 .کنندميآندرختبارديگرشروعبهارهکردناستوآنانناچاربازسازیشدهغیابشاناحیاو
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کارناوال کورنتووانژه1کوکریمانندهايي بلغارستان، اسلوني،2در در3جولوماریدر

ستایبگنیشتهدردررورايج.جولوماریرسمياستانداينمراسمدرزمرهجملگيمقدونیه

گروهکهطيآنمقدونیه بهنفری15هایمردانيدر مردهمراه هایلباسهبآراستهدو

اينگروههمگي.مردانشرکتدارندپیرزندرنقشعروسوديگریدرنقشزنانه،يکي

 به پشمآراسته از سبیلي ريشو تنو اپوشي پوستبز يهاچهرهباز وازيسیاه ذغال

بازیميهاجولومارینقش،گشادههایودهانبرآمدهيچشمان کنندیترسناکرا طنین.

یفضاوخیزشانجست،هرباربااندآويختهيشکمرخوربکهاينمردانيهایبزرگزنگوله

کیلو20قريبماروهرجولپوشآالتوابزارآويختهبرتن.گیرددربرميراسراسرمراسم

جول اهماریووزندارد. نهیبورعبزنندميپشتمردمروستاربخوددستچوببا با و

،مردم اندآنبر توفیق و تندرستي که سال ميدر ضمانت را کنندنو اين تامراسم.

ماریويابدوآنگاهجولميادامهاندمسپیده با هاگوشتوازخانهافتادهوبهراهاستریها

 ميخوراکيمواد بگیرند. اينمراسم رقصکوبيپایا ماریوجولو همراهيموسیقيها با

باهاآنترينحلقهزدهوپیرواررهيداهاآن.درسبهپايانميآويختهبرکمرشانهایولهزنگ

ولهزنگ مينواييها ايجاد آننواکندو مادربزرگدرميديگرانبا و داماد عروس، رقصند.

شود،نزديکميدوزنآيینيباهرایبهگونهدکهنمايچنانميدامادايستاده،میانحلقه

.(2016)آنا،استوبارآوریباریپریعمليکهنشانه
 

 مراسمجولوماریدرمقدونیه:5تصوير

 
slavorum.orgمنبع:
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 اينکهوجوهپردازيمهایايرانيميآيیناينکبهمعرفيبرخياز اشتراکبارزیبا

هادارند.آيین


 چوبی آیین اسب

اسبچوبيآيین مردمينمايشي و استعامیانه در که نواحي از جملهبعضي از ايران

هايياسبچوبيعبارتازچوب»شود.برگزارميوسیستانسمنان،کاشانگیالن،سبزوار،

ودوپاهمبعدازآناستاجراکنندههایآنپایاندودستکهبهشکلاسبدرستکرده

هایمخمليرنگارنگومجریهملباسيدرهمانزمینهبهتنداردووبررویآنپارچه

کردند(وباشمشیریکهدر)البتهدرقديمصورتراهمکميآرايشورنگميسرپوشانده

مي جوالن به سرنای و دهل نواختن با داشت زدندست دست با هم ديگران و ،افتاد

(.1377:108بیهقي،)«بخشیدندکنانمجلساورارونقميهلهله

 امروز، تا گذشته روزگاران جشناز در نمايش عروساين مانند شادی ويهای

دربرخيازمناطقايرانبااندکيتفاوتدراينآيین.(6)تصويرشودسوراناجراميختنه

شیوه ساختعروسکاسبو الگوييواحددر همگياز یاجرایمراسمپیرویجزيیات،

ترينوسايلزندگيمردممنطقهترينوروزمرهپاکردناينآيین،ازسادهبرکنند.برایمي

دهندهاسبچوبي،غربالاست.برایشکلدادنبهترينجزءتشکیلمهمشود.استفادهمي

هابرایساختنونشانشود.يکيازغربالاسکلتاسبچوبيازدوعددغربالاستفادهمي

رود.بدينمنظوردوغربالرابایساختنکپلاسببهکارميدادنسینهاسبوديگریبرا

کنند.جهتشکلدوقطعهدستهبیل،بهکمکپارچهونخوسوزندردوسرآنمتصلمي

بهغربالجلوبهکمکنخمحکم دادنبهگردنوسراسبيکقطعهچوبيکمتریرا

انتهایچوبخیشکشاورزیدرمي با قطعهچوبکنندوستميبندندوسراسبرا دو

به طرفاينچوبخشک، دو ميجایگوشکوچکدر دهند)مقصودیوهایاسبقرار

.(1392:164غربي،
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 اسبچوبي:6تصوير

 
1389:461عظیمپور،منبع:



سازیاسکلتاسبچوبينوبتبهآراستناسبوقرارگرفتنفرداسبپسازآماده

گذارندوياعینکدرصورتاسببازغالچشمودهانميرسد.گرداندروناسبفرامي

یيکدوزند.دُماسبرانیزبهوسیلهدهندياگاهيدکمهميدودیبهجایچشمقرارمي

برایتزيیناسبواسبایسیاهدرانتهایبدنوصلميتکهچوبوپارچه سوارازکنند.

اسکلتاسبپارچهاستفادهمي بدينمنظور پارچهشود؛ هایفاقدارزشپوشاندهچوبيبا

شود.ويژهقرمزرنگرویاينپوششآسترینصبميهایفاخروالوانوبهشودوپارچهمي

گیردکهگوييسواربرآناست.اوبايکفرداسبگردان،چناندرونايناسکلتقرارمي

هدستدارد.فرداسبگیردوبادستديگرشمشیریبدستافساراسبرادراختیارمي

کند.ویباهایسنتيزنانمنطقهرابهتنميشودولباسگردان،درنقشزنانآراستهمي

کندپوشاندودرمواقعينیزصورتشرابازغالسیاهميپارچهياروسریصورتخودرامي

صندهوياوجوهمشترکتمامايناجراها،حضورنوازندگانسرناودُهل،رق(.»165)همان:

با يکغالمسیاه اجراها برخياز در داخلاسبچوبياست. بهدستِ شمشیر چوبباز،

گرداگردبازظاهروحرکاتيمضحکحضورداردودربرخيديگرتعدادیرقصندهياچوب

(.1380:78)درويشي،«کننداسبچوبيبااوچوببازیمي
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 برنشین آیین کوسه

 گزارشيبرجاازآيینکوسهبرنشیندر امنابعکهنما یمانده آثارست. الباقیهبیرونيدر

استوآنسنتيکوسهآذرماه،اولینروزآنروزهرمزاستواينروزسواری»:آوردهاست

دراينروزبرخریسوارشودواينسنتمنحصرآورخندهاستمرسومکهمردیکوسهو

علتا به چوناينروز فارساستو مردم اينکوسهبه سرماست. اشتداد همالکبیسه

برایشناختهشدنازجمعمردمهایکهنهميهاييبرخودپیچیدهوجامهپارچه پوشدتا

 و مسخنخورده و غذاهایگرم و ميتسخینهایآشامیدنيعالمتيباشد تنآور و نوشد

گیرددستميبهيبادبزنهاييکهجلویسرمارابگیردچربکردهسپسخويشراباروغن

بادمي پاشندوبرفويخبهسویاوخندندوبراوآبميزندومردمبهاوميوخودرا

.(1352:342)بیروني،«کندکنندواوازاعیانواشرافعطاياييدريافتميپرتابمي

وباشودايراندراواخرزمستانبرگزارميهایاستانيکيازرسوميکهدربسیاریاز

برایخوشا مردم از است،ييمنجرایاعماليچونگرفتننثار کوسه»سالهمراه نام«

اراکووزنجان،همدانآذربايجان،کردستان،وشهرهایهااستانانجاماينمراسمدردارد.

گیالنومازندراننیزرواجدر،هایدريایخزرچنیندرکنارهمهابادگزارششدهاست.هم

اروپایشرقياييمشابهدرجمهوریآذربايجان،نواحيبالکانازجملهيونان،هدارد.نمايش

ناممتفاوتازجملهکوسهومرکزینیزبهچشممي درايراناينمراسمبا برنشین،خورد.

گردی،رکوبالکوسج،کوسهکوسهکوسهچوپانان،کوساقاراکوسا،کوسهبرومیندن،کوسا،آق

شناوهو درشودختهميوی)بهکردی( ما نشاننوشتارميیاادامه. دهیمکهباکوشیمتا

پیربابو،عروسگولي،عمههاچونهایساختاریمشترکبرخيديگرآيینتوجهبهويژگي

واجزاینمايشدرهمیندستهقرارميمانندآنناقالدیوگرگا، گیرندنیزازنظرمحتوا

.(7ر)تصوي
 عروسگولي:7تصوير

 
1389:72عظیمپور،بع:من
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آنزماننخستینروزهایبهادرسدهاينجشن کهدر اولآذرماه رهایمیانهدر

مي گويااستشدهبودهاستاجرا اعتدالبهاریبود. بهآنبهاربرگزاریاينجشندر و

ازجملهناماينبرخيخصوصیاتاينمراسممعاصرگفتند.درمیانمنابعکهنوجشنمي

عجايبقزوينيدرشود.اشتراکاتيديدهميدراواخرزمستاناستآنکهموزماناجرایرس
(243)صخباراالزين(،گرديزیدر554)صمروجالذهب(،مسعودیدر79)صالمخلوقات

ابوالقاسمانجویشیرازیدراندآوردهدرشماریديگرازمتونقديميچنینشرحينیزو .

اينآيینتحقیقارزشمندخودشما گردفراموشيروبههایریاز :1354آوردهاست)را

ناقليتريننامبرایايننمايشکوسه،متداول(.93-95 دراستناقالدیو هاايننمايش.

 را نقشاصلي که چوپاناني داربر پوستین،ندعهده حیوان،کلهاز ديگر و هاآرايهشاخ

مي استفاده اشرفي،کنند 1390)نصری :539) با. نقشکوسه در نمايشفردی اين در

پوستيکهدرقسمتهایپارهوژندهومسخره،باصورتيسیاهياپوشیدهدرپوشیدنلباس

وچشم ها تعبیه سوراخ سه استدهان ميشده ايفاء را نقشاصلي کمربندی، او کند.

کمرزنگوله به دار دستهدستيچوبو همراه به کوسه دستدارد. چندایدر از متشکل

افتندوخانهدرروستابهراهمي،کنندآوریميکههدايایمردمراجمعکشسازچيوتوبره

کنند.خوراکي،دريافتميمعموالًهدايايي،خانهصاحبیآمدنبهارازبهخانهبادادنمژده

ميهاآن خانه به وخانه دامگردند و خانه اهالي سالمتبرای آرزوی برکتهايشان و

کند.دستهراهمراهيميديگربانامعروسدرنقشزنکوسه،یکنند.گاهيمردمي
مراسمکوسهناقالدیدراراک:8تصوير

 
ايسناعادلعزيزی،منبع:

کوسهوعروس:9تصوير


1389،115عظیمپور،منبع:

 کُرَّج

نيرواجداشتهوهنوزبرخيچنددههپیشمیاناقوامايراکهتاهايييديگرازنمايشيک

البرز،هرمزگانوآسیایمرکزیدرخراسان،سالخوردهافراد کُرّجناماجراميآنرا کنند،

اينآيین بهزمانعمرخطابخلیفهدارد. برخيبازیکرّجرا منسوخقدمتيبسیاردارد.

پیامبر)ص(همبهزماناجرایآنراوحتيبهنقلازعمرداننددوممسلمینمرتبطمي

2003)هريس،رسانندمي نبوی.(2: بابتاريخسیره عبدالرحمنالسهیليدر کتابياز در

کهباصداینازکسخنبودندنمازندرزمانپیامبرچهارمردکهآمدهاست )مخنّثین(

راجکُرَّهاآنرقصیدند.برخيازبستندومانندزنانميگفتندودستوپايشانراحناميمي
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کُبازیمي معنایيککلمهرجکردند. به کاراسبکرهیفارسياستو به قاطر يا االغ ،

مي میاناعرابورود اين.(3)همان:ایبراینمايشاسبچوبياستواژهدر هريسدر

استنادبهاشعارشاعرانعربوبرخيکتبتاريخياعرابنشانمي دهدکهبازیمقالهبا

شدهاست.گرداندرنقشزنانظاهرميرايجبودهوفرداسبهاآنیاناسبچوبيدرم

آمدهاستخالفترشیدوامینعباسيدرشرحروزگارابنخلدونمقدمهدرکتاب

داشتندوبرایرقصابزاریبهدرآنعصربهوسايللهوولعبتوجهخاصيمبذولمي»که

ميهاآنبردندکهکارمي درآنواشعاریدررقصداشتندييهادستوبچپوشیدندورا

اشعارگونهگونهاينرقصیدندوميهاآنسرودندوبانواهایانگیزميهنگامبانواهایطرب

نامیدندوبردندکهآنراکرجميشدوابزارديگرینیزدررقصبهکارميخاصيشمردهمي

هایقباهاييرابهکنارههاآنبودکهوبرگنيزهایاسبانيچوبینباعبارتازتمثالهاآن

مي تعبیه زنانرقاصآويزانو و ميجامهگونهاينکردند را وسیلهها به و هاآنپوشیدند

ازهانياپرداختندومانندکردندوبهکروفرونشاندادنمهارتميميدوانياسبتقلید

هایسرگرميوبزمهاجشنهاوهاوعروسيانيرابرایمهمهاآنهایديگرکهانواعبازيچه

هادربغدادوشهرهایعراقفزونييافتوازهاوسرگرميبازيچهگونهاينتهیهکردهبودند.

بهشهرهایديگرسرايتکرد. .(1345:855ابنخلدون،)«آنجا مسعودیمروجالذهبدر

 است:نیز ييهاآنهایمختلفمثلرقصشخصیت»آمده الکُرَّنامشاناالبلکه و )شتر(

درايننمايشگاهاسبباحیواناتيديگرنظیر.(1384:162)مسعودی،«است)اسبچوبي(

هایديگردرهابهحیواندرشکلشباهتقهرمانانايننمايششود.شتريابزجايگزينمي

،هاييچونتکهآيین و ميمانندآنآهوچره تکرار هايينزدآيیناجرایچنین.شودنیز

-نفوذفرهنگيتأثیرهایفرهنگيبسیارکهنيباشدکهتحتازتالقييتواندنشاناعرابمي

نیست.هاآنودراينجامجالپرداختنبهگردديبازمسیاسيايرانبهپیشازاسالم


ادشدهيهایآيیندرمیاننمادينمشترکابزار:1جدول

اسبچوبينامنمايش

شان)سبزوار،کا

و...(

گهره

بازی
کُرَّج

)اسبگودی

چوبيدر

اروپایقديم(

اسبچوبي

دراروپای

امروزی نمادينابزار

استفادهازوسايلساده

کشاورزیبرایساختن

عروسکاسب

     

یهاپارچهتزيیناسببا

الوان)سرخوسیاه(
     

    -نمازنمردسواراسب

     داشتنسالحدردست

   - سیاهکردنصورت
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ادشدهيهایآيیندرمیاننمادينمشترکاعمال:2جدول

اسبچوبينامنمايش

)سبزوار،کاشانو

)...

گهره

بازی
کُرَّج

)اسبچوبيگودی

دراروپایقديم(

اسبچوبيدر

اروپایامروزی اعمالنمادين

     جنگنمايشي

   - مرگنمايشي

تههمراهيدس

موسیقيبااسب
     

حضورفردمضحک

ولوده
  -  

     بهراهافتادندسته




ادشدهيهایآيیندرمیاننمادينمشترکاعمال:3جدول
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اعمالنمادين

                      راهافتادندسته 

                      همراهيباسازوموسیقي 

        -             خیراتازمنازلیآورجمع

 اهاليروستا

-   -                مرگنمايشي 

        -   -         بلندراهرفتنباصدای

 هازنگ

                      شوخيومسخرگيو

لودگي

                      وهادستهاعتقادبهبرکت

برباروریوسالمتيتأثیر
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ادشدهيهایآيیندرمیاننمادينمشترک:ابزار4جدول
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هاینمادينفقره

      - -             
پوششازجنسپوست

 حیوان

                     بستهبهکمرهایزنگوله 

                     

صورتکهیبرروپوششي

جایچشمانودهاندرآن

 یهشدهتعب

                     سیاهکردنصورت 

                   
بازیکردنمردجوانبه

 جایعروس

                      دستچوبشمشیرو

                   زیتنوککاله

 

ها آیینیلی ساختاری تحل
اندواجدمعناکهباایاجتماعيهاپديدههایعلميروشناستکهآيیناکنونديگردرحوزه

ایوتفسیرعناصرسازهساختاریهایپژوهشاست.خوردهپیوندنيانسانبیباورهاوجهان

ممکنميهاآنهاینمادينسازه برپايهخوانشيصرفاًکهيلیوتحلهيتجزهرگونهسازد.را

 به سازههاآنسطحي عناصر پیوند و دهد معنا مشخصهاآنای ساختار و بافت در را

بهدوراست.اگرهمبخواهیمتجزيههایمعیارهایپژوهشفرهنگيقرارندهد،ازموازينو

کشفتقلیلدهیم،ومکانيهایزمانيتاريخيومرزبندیهایبردادهصرفاًوتحلیلخودرا

 هاآنساختار ،دبودنخواهممکن زيرا زماناساساًساختار مکانبه تاريخي، گزارش يا

هایدواروپاييقرارداردوازاينروآيینفرهنگهن.ايراندرحوزهیستنمحدودمشخصي

آيین ديگر تنگاتنگبا پیوند در نیز ميآن قرار اقوام اين مشابه نزدهای زمستان گیرد.

هابود.اينخودنیزبهخاستگاهترينزمانبرگزاریآيینبسیاریازاقوامهندواروپاييمهم

مهاجرتگرددبازميهاآنجغرافیايي پساز نواحيگرمکه به مناطقشماليسرد تر،از

هادراينمهاجرت،حتياگرنيبنابرا؛هابرجاماندهاستازآيینساختاربسیاریهمچنان

ايناقوامتقويم باشددستخوشتغییرشدهایبرخياز ساختارآيینه واجزاینمادين، ها

هاآن نظام ثابتماند. طيشماریگاههمچنان در نیز تقسیماتمتفاوتوايراني تاريخ،
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است. گوناگونيداشته دولتفرمانبهايننظام رسمیتتأيیديا دينرسميعمومیتو

گاهيمي يافتند. نیز تأثیرتحتشدهرفتهيپذتقويم تقويم ميرايج گرفت.همسايگانقرار

نوعيتقسیم نظرگرفتهميالبتههمواره طبیعتهمبندیمنظمزماندر وانيخشدکهبا

.(2017)پاناينو،ماندازاينتغییراتدرامانميداشتهباشدوتاحدی

تالش ايران آيیندر معرفي برای وهايي است گرفته صورت ايراني سنتي های

آيینکتاب اين معرفي برای هايي است، شده نوشته ارزشمند های بیشتر در هاآناما

شناختيبرخي،کمترتحلیليهایقومارزشرغمبهبندیدقیقيصورتنگرفتهاستوطبقه

بنیاد بر ميهاآنرويکردیعلميدر جملهشود.ديده یاينکتاباز بهکتابتوانميها

زمستانهاجشن معتقدات و آداب ، شیرازی، انجوی از نمايشهاعروسکفرهنگ هایو
بهکوششجهانگیرنصریاهوازيگپوروکتابزپوپکعظیماعروسکيآيینيوسنتيايران

باتوجهبهشباهتبرخيازعناصرصرفاًنیز.برخييوجمعيازنويسندگاناشارهکرداشرف

اند.براینمونهبهرامبیضاييبسیاریاز،همهرايکيدانستههاآننمادينيازمانبرگزاری

وسهگلینوکساچيشود،چونکبهاراجراميوحوشحولدرراکههاييهاونمايشآيین

:1344گیرد)بیضايي،منشعبازمیرنوروزیميخارتماقومیرنوروزیوحاجيفیروزو...

ترپیش(.53 پژوهشي کتاب صوفیاندر دلق و درويشان خرقه تکیهدر با مطالعاتبر

ويکاندر و گرن ويدن دومزيل، چون محققاني که شد داده آيیننشان از وبسیاری ها

آيینهانمايش ديگر با پیوند در ايراني هندی مشابه داهای قرار بنیادشتهاروپايي و

استتوضیحقابلباباورهایمردگانوديوانزمستانپیوندهاييدربینيچنینآيینجهان

(.130-1393:117مختاريان،)

اعمالوفقره کهبسیاریاز بازنموددرکدرستيهاینماديناينآيینازآنجا ازها

 با مرتبط مردان انجمن و اروپايي و فرهنگهند در جنگاور کوشیديم،هاستآنطبقه

هاوايزدانيمرتبطباهایترسناکومرموزموجوددراينآيینتحلیليساختاریازجنبه

جنبه ايزدانطبقهجنگاورچنینباورهاييارائهکنیم. بسیاریاز با مرموزیکه تاريکو

هایفصلزمستانوارواحمردگاندردوشکلرا،اودين،ازسوييوويژگيچونوايو،ايند

آورامتدادآنبهشکلديوانوراهزنانوگرگانمرگدرآغاززمستانومنفيومثبت،يکي

هایايرانيووشيکهدرفرهگونهآنآورشانبخشوبرکتوديگریبهشکلمثبتوزندگي

مي فروردينديده دماه ميشود پیوند پايانزمستان يابدر آيین116-102)همان: های(.

هایلودگانمانندوحتيبرخيازنمايشاسبچوبي،کوسهبرنشین،پیربابووعروسگلي

وهموارههمگيبامراسمپايانزمستانوآغازبهارارتباطدارندمانندآنحاجيفیروزو

نشا تولدمجددرا و احیا نوعيمرگو 157دهند)همان:نميتصور ،160 ،169-170.)

بودهاست،مانندآنکهشاملراندنديوانوامراضوهایساالنههدفازبرگزاریاينآيین

(.1384:82دراصلتالشيبرایبازگرداندنموقتيزماناساطیریوآغازيناست)الیاده،

گرورزم دو میان آيیني و نمايشي بازيگرانهای از فه حضور نیاکان،، داشتنروهر پا بر

کهدرپايانسالدهندميهایکامرانيوشادخواری،همهعناصریهستندکهنشانجشن
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در لحظهآستانهو آشوببهسامانیتحويلسالنو از گذار آفرينشو یاساطیریآغاز

 فقره81)همان:شودميتکرار دسته(. چون نماديني رقصنده،های مسلح جوانان از ای

پوشیدنلباسنمايش مردانيکهبا سیاهکردنچهره، لودگي، و هایمختلفهایمسخره

دادند،استفادهازآالتموسیقيازجملهنيشخصیتزنان،سربازانياحیواناترانمايشمي

پوشیدنلباس پوستهایژندهوتکهتکهبهرنگوطبلوزنگوله، هایتیرهياسرخويا

جملگيدر جانوران عناصر باورهایتکرارشوندهترکیبخود با ارتباط در را ساختاری و

درچنینمربوطبهمردگان هايآيینزمستانرا ما نمايانندمييبه درهاآنتوانميو را

آيین با وارتباط قهرمان میان آيیني نبرد گذشتگان، در روان بازگشت و مردگان های

هابهچشمبازنمودحرجومرجوآشوبيکهدراينآيیندراهريمنانسالنوونابودیآنان

بهنوعيمسئلهمي ازسوييوخورد، گذارازآشوببهتجديدحیاتیزمستانومرگرا

صورکرد.اززمستانبهبهارازسویديگرتدوباره


 پوشش افراد نمایش؛ ی نمادینها فقرهتحلیل ساختاری 
 پوش سیاه، ژنده و تکه تکه تن

یجنگاوربهطبقهژندهدرايرانباستانصورتمبدليازجامهجامهنگرنمعتقداستويد

مي است.شمار کهاينانجمنبغانهپیشوایرفته وايو و میترا همچون ايزدانيهستند ها

 با و برترند داشتهیطبقهخداياني پیوند گرن،اندجنگاور 1393)ويدن نشان74: او .)

هاینمايشازايزدوايوياايزدانجنگاوردرشکلآيینشدهفیتوصارنگدهدجامهرنگمي

رنگارنگهالودگانبهشکلجامه کارکردجنگجواستدرآمدهیتکهتکهو با ايزدوايو .-

ويژگيمرگواراوراکه.(103:همان)رفتطوفان،نمادخشم،باروریومرگبهشمارمي

هاباپوشیدنرنگپیروانشدربرخيازآيین1،گاستنشانهخدایسرنوشتوحیاتومر

ترينايزدجنگدراُديننیزکهمهم(.70دهند)همان:هایسیاهنمايشميسیاهياصورت

سیاهبازنمودجنبهشود.اينجامهکبودرنگتوصیفميجامهاساطیراسکانديناویاستبا

ندادهاستکهدرانجمنمردانجسدعضوترسناکومرموزاينايزداناست.ويکاندرنشا

انگاشتندزيرابراينباوربودندکهعضوانجمنمردانزندهواردجهاندرگذشتهراپاکمي

(.نمودصوریاينباوردرظاهربرهنه،مویآشفته1393:110)مختاريانشودميمردگان

 يا سیاه تني و ايجامه رنگ ميگرجلوهسیاه نشان که داردشود مردگان جهان از

ويدن111)همان: مي(. اشاره خاصي عادات به زاهدانگرن مردان، انجمن میان که کند

دارووصلههمانجامهعادات.يکيازستگردوهنرپیشگانمقلدولودهمشترکبودهادوره

ريشه با وی است. تکه صد و ميژنده نتیجه اين به واژگان برخي ردایيابي که رسد

داروازصدتکهدراويشدرايران،ژندهووصلهنرپیشگانوبازيگرانمقلددراروپاوجامهه

هایمختلفايزدانجنگاورجنبهبازنمودنمايشي.بهگمانويدنگرنبودنمدتشکیلشده

                                                 
ويژگيدوگانهوايو1 از سیاسي/بنگريدبهبرایاطالعبیشتر تحلیليساختيازيکاسطوره ناصر، فکوهي،

 .166-137،صصنامهعلوماجتماعياسطورهوایدرفرهنگايرانيوهمتايانغیرايرانيآن،
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هابهاشکالمختلفيبازنماييشدهاست.مرصعرنگینوابزارهایجنگيدرآيیندرجامه

توسطکههاستآنبهنوعيبازنموددستيچوبودارنوککالهوتکهتکه،دارهوصلجامه

همیننوعپوششتوسطفرقه بعدها و گرفتهشده لودگانبهکار هایتصوفودلقکانو

(.1393)دينيبرایخضوعوشکستنفسبهکارگرفتهشدهاست

ايننیزادشدهيهایدرنمايش ازمجموعخورندمميبهچشعناصرنماديناشاره و

باورهایمربوطبهزمستانومردگانراهاآنارتباطتوانميهاآن باورهایاساساًکهبا با

یبارویخدايانجنگاورايزدانجنگاورکهمرگوزندگيرادردستدارندازسوييوجنبه

.ختاندازسویديگربازشناووبادمرتبطکهباجّ


 مربستن زنگوله به ک

.اينعملنیزبستندهایبزرگيبهکمرخودميافرادزنگولهيازنگمعموالًهانمايشدراين

ناقوسودرآوردنبهصدادهدکهميبهنوعيباباروریدرارتباطبودهاست.اشتورمنشان

اينآيین در است. ناقوس،باروریهایزنگرسميمیتراييبوده بهصدا وآمدنددرميها

هاآن(.1393:125)مختاريان،آمدنددرميبهحرکتخودبيدارديوواریازخودادنقابافر

 بانگرسای ميهازنگبا اعالم مردگان سپاه عنوان به را خود حضور اجازهزيراکردند؛

بودهاست.راهديگریبرایهاآناندواينراهيبرایابرازوجودصحبتبازندگانرانداشته

هاماهمراهيچنديندرتماميايندستهتقريباًالمحضوراستفادهازموسیقياست.ايناع

دهند.کنیمکهباطبلودهلوسرناآمدندستهراخبرمينوازندهياسازچيرامشاهدهمي


 زیت نوککاله 

ینمادينمهمياستکهويدنگرندرهمانهافقرههماززیتنوکيادارنوکبحثکاله

داندهایمردانميوآنرايکيازنمادهایمهمانجمنپرداختهاستبهآنپیشینبعمن

چنینکالهي(.53-1393:48)ويدنگرن،کهدرفرهنگهندواروپاييشواهدبسیاردارد

هایآيینيايرانيشودوشخصیتبازنماييميادشدهيهایدراشکالمختلفدراکثرآيین

)قزلاياغ،«گذارنديمکهکالهقیفيبهسرپیربابووغول»وياچونحاجيفیروزوکوسه

اند.(همهدارایايننوعکاله1379:594


 )رقص سالح( در دست گرفتن سالح

وآيین شرودرمعتقداستکهشیوا ازهمانآغازبارقصوهنرپیشگيپیوندداشتهشیوا

رودرا ارتباطديونیسوسو بهعنوانا-است. مرتبطباشیوا باروریوسروريزدانجنگاور

میان همینارتباطرا ژرمنيودانهاآنارواحمردگاناستو ايزد پیگیری-و اديننیز

شوند.هارقصندهتوصیفميهاوآشوينکند.درودابرخيازايزدانبهويژهايندرا،ماروتمي

رقصنده کارهايش، از برخي در ايندرا همراهان ها، ماروت مسلحگروهيهاآناند. جوان

رقصنده و پرنده پايین و باال ميهاآناند.جهنده، توصیف مسلح شوند.همواره
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رقصیدند.هایرقصانوجهندههمراهماروتهاميدردستههاجشندراينکنندگانشرکت

رقصداند.هایکهندرامآيینيآريايیانکهنمياينشواهدرانشانگرصورتشرودرهمه

داشتميداشت.هرنوعبیماریوآفتيرادورنگهبخشدرمانتأثیرسالحگروهجواناندو

(.122-1393:121وباعثرويشوباروریبود)مختاريان،

هایمشابههموارهدردستشخصیتاصليهایکوسه،اسبچوبيونمونهدرنمايش

اينبهعنوانسالحديدهميدستيچوبنمايش گاهگرزياهرسالحگاهيشمشیر،شود.

یوسیله که است سالحکنندهتداعيديگری طبقهنوعي از نمادی سالح داشتن است.

یتقلیدیبهترکهوچوبتبديلشدکههانمايشدربعداًجنگاوراناست.چنینسالحي

هاستفادکهنوعيتقلیلازجنگاست،وکتکزدنمضحکازآنبرایتنبیههایشخصیت

کنند.مي


 نقاب

عملنقابزدنميهاشخصیتيکسانشدن جشنبا در رارا نقابشخصیتفرد بینیم.

(.1382:162کند)فکوهي،بردياآنراتبديلبهشخصیتناشناسنقابميازبینميموقتاً

نشانميشناسيپديدهنقاببهنوعيازمنظرنشانه دهدکهانسانخودازاجرایآنایرا

هانیزپوشیدننقاب،خواهبردراينآيیناتواناست،بهعبارتيازخودفردمتفاوتاست.ن

ایچهرهباشديابربدن،خواهشکلمشخصيچوناشکالجانوریداشتهباشدياتنهاکیسه

کمکدهندهشينماباسهحفرهبرایچشمانودهانباشد،درهمهحالبهتعلیقشخصیت

زيربهبرخيازاينتغییراتکهسطورآورد.دردرقالبيديگربهصحنهميکندواورامي

کنیم.نهفتهدرپسآناشارهميیهاعلتوهمچنینشودميتوسطنقابانجام

زشتی وبی قوارگی

بي فردی نشانهکوسه اين که است کلیشهريش سیمای اوست. بدخلقي و زشتي ایی

ياستتادوراناوستاماندگوعقبيوکولگکجچارمخلوقيکهازجهتعضویوذهنيد

هایترسناکهمهبهنوعيزشتييااستفادهازنقاب.(1382:210)کراسنوولسکا،سابقهدارد

دومزيلآيند.اندکهدرخدمتديوزمستانومرگبهاينجهانميبازنمودارواحمردگان

منشأاحتماالًو(1929:80دانند)نميبهاهريمانتساباينافرادويژگيزشتيرابهجهت

ماسکشکل پالستیگیری مجسمههای يا اوکي هاست. کتاب به،هاسنتاروسمسئلهدر
هاآن«مسُ»وبهپردازدميازروسیهتاآلمانهایمشابهوديگرشخصیت1شخصیتگندرو

نيقرارديوارردهرادهاآنبهسادگيتوجهداردکه،ستهاکهويژگيديگراينشخصیت

سُم(دارنقابیهاجشنجزوعناصرطبیعي)دهدومي هایگندرونیزتغییرسالهستند:

                                                 
1Gandarǝvaدرشاهنامهنیزايننامبه آنميجنگد. هایاوستايياستکهگرشاسببا يکيازاژدها

 داستانضحاکميآيدو بازتابپیامددورهشکلکندرودر نیز را او ایازسالدومزيلايننبردوحضور

ارواحمردگانبهزمیننزديکميمي ميداندکه زندگانارتباطبرقرار با مربوطبهشوندو نقشاو کنندو

 هایتغییرسالاست.جشن
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عادیپايانسالاستديو.اواست«پاشنهزرين»اوچراکهاستتیبااهممنحصربهفردو

( حاالت برخي با است مجبور و آن( ماسک با برودبيوغربیعجمتناظر راه ياهاآن:

جایمي به يا باعثميپالنگند که دارند سم شکل اين با شوندیرعادیغشود متمايز

کهدردوازدهروزآخرسالمتولدرابختيسیاهکودکاندريونانتاهمیناواخر.(80)همان:

بههاآنتاازتبديلشدنبرایپاهادردناکای،شکنجهدادندميدربرابرآتشقرارشدندمي

چنی کنندنيديوان 1910الوسون،)جلوگیری و.(208: پا بودن بدشکل و رفتنکژ راه

اينموضوعباورفراگیریتريننقاباست.گوياکنند،همراهيميهادستهبااينکسانيکه

داند.گيرامتعلقبهشیاطینميدهدکهلنراتوضیحمي

 صورتک حیوانات

انواعانجمنایاسطورهوراتیاهاکههمانبرابرهای مردانهستندنقاببرچهرهدارندوبا

»گويدمي.ويدنگرنشوندميباصورتجانورانظاهرهايينقاب جشنآيینيترينبزرگ:

انجمنمردانجشنسالنوبودکهدرهنگاماعتدالبهاریبرگزارميشد،جشنيکارناوال

 که کنندگانشرکتمانند هایصورتکبا شرکت آن در )ويدن«کردندميجانوران

گذاردودودرايراندرمراسمناقالدی،کوسهباپشمبرایخودريشمي.(1393:71گرن،

.بازيگرانباگذاشتنپوستینيبررویسرکهگذاردميجاروبهجایشاخبررویسرخود

 گردن آنرسدميتا در گاهيباهاييسوراخکه است، شده چشمانتعبیه برایدهانو

دهند.تغییرچهرهمي...گرگواسب،ماسکحیواناتيچونخرس،گذاشتن

دسته اين انداختن راه دومزيل شدنبخششادیهای تمام و مردگان جشن با را

لودگانبالباسيعوضياينوعقیدهداردکهدرپايانزمستانداندميتدريجيسالمرتبط

هستندهاييشوربختياهريمنيوجانوریعجیب،همگينمادیازموجوداتهایصورتکو

ایگونهبهوبايستيپیشازآغازسالاندآمدهکهازارتباطجموخواهرشباديوانبهوجود

.(88-1929:84)دومزيل،نمادينازبینبردهشوند

 پوشیدن لباسی از پوست حیوانات

پوستحیوانشايدبتوان اينراپوشیدنلباسياز انجمن،استرايجهانمايشکهدر با

مبدلیجنگاورمرتبطدانست.پوشیدنلباسحیواناتبهعنواننوعيجامهمردانوطبقه

.دررفتميرسميرايجبهشماردهندهنمايشایديگرازوجودفردبراینشاندادنجنبه

باهاآن.دادندميوارنمايشنقشمردگانرادرحالتيخلسهپوشنقاباينمراسمجوانان

،مرموزوترسناکيراکهدرارتباطباارواحواشباحهستندتاريکهایجنبهلباساينتغییر

.گذارندميبهنمايش

 سیاه کردن چهره

نماديناشارهبهایگونهبهيسیاهکردنچهرهاست.اينامرنیزپوشنقابنوعيديگرازاين

 در دارد. مردگان هانمايشجهان پیر افرادیعروسگولي، که اسبچوبيديديم و بابو

 سیاه يکيازکنندميصورتخودرا عناصرهایويژگي. يزيرزمینانجمنمردانارتباطبا

نمايشهاآناستکه سیاهکردنچهره با را هوفلرتوضیحميدادندمياينامر دهدکه.











2،شماره7شناسيايران،دورههایانسانپژوهش112

 که چهرهمرداني سیاه را ميکردندميخود شمار به مردگان )ويدندرفتنارواح

.(1393:69گرن،


 اعمال نمادینتحلیل ساختاری 

و بارانه بند بیلودگی و اعمال 

داريم جامعه در را حالتنظم حالتروزمرگيما در حالت؛ از جامعه آنکه يعنيپساز

نظميبي نظم آيددرميبه جامعه هابندیرده،هابندیطبقهدر شکلهاسازیشخصیتو

وليدرجشناگیردمي رودميسؤاليننظمموجودزير. هابندیتقسیميعني؛ کارتقسیم،

.درجشنشخصیتورودميازمیانکندميراکنترلهاآنمیانافرادوتابوهاييکهرفتار

.تابوهازيرشودميايجاديکپارچگيونوعييکدستيوکندميطبقهافرادباهمآمیزشپیدا

 آزادی نوعي و شده گذاشته پا وجود نداردآيدميبه وجود روزمره نظم در که

لودگيهایکارناوالجنگاوربرگزاریطبقهدرانجمنمردانو.(150-1382:149)فکوهي،

روزهایمشخصيازسالشدهرفتهيپذامریرايجو ازسویجامعهبودکهدرطيآندر

درهمبشکنندورفتاریآزادانهرايججامعهراهایعادتوهاعرفافراداجازهداشتندتمامي

باشند. داشته وارد سالحيسیاه با جنگجو جوانان از صورتگروهي به وشدندميآنان

(.1393:111)مختاريان،رقصیدندميوارخلسه


 جنسی و عاشقانه روابط

هایکهنباوربودندکهبیشترنشانازهمراهاخالقيهایبندوباریبيمردانباهایانجمن

باروریوحاصلخیزیداشت.مردانجنگيکهنمادیازکالبدانسانيباروریبهرپیوندباد

وبرایسالساختندميبااينکارطبیعترابراساسجادویهمانندیبارورآمدندميشمار

نمايشنیزاينويژگيخودرادرهایآيیندر.دادندميجديدبرکتوحاصلخیزیرانويد

 تداعيانمزنحضور اينباروریرا رفتارهاييکه برایکندمييشو است. يافته بازنمود

يافتهنیزصورتتقلیلدرآيینکوسهتوانمينمونه رکیککوسهباهایشوخيدرآنرا

نزديکيآيیني گاهيدرطياينمراسمازدواجيا بامردمعادیمشاهدهکرد. عروسشيا

برسرعرو دعوا عروس، بهطورکلينقشعروسدراينکوسهبا نشانازهانمايشسيا

سالیانهدارد.باروریچنینباورهاييدرارتباطبا


 دریوزگی و طلب بخشش

 اين در رفتارهایرايج از بخششبههانمايشيکيديگر و درخواستهديه يا دريوزگي

است.درغربپاييهندوارودرانجمنمردانکهنصورتخانهبهخانهاست.ايننیزباوری

کنند.جوانانخانهبهخانهبخششمردمانراجمعميهاپسربچهبزرگروزهآلمانهنگام

هایآيیندر.(1393:125)مختاريانبهنقلازهوفلر،کنندمينیزخانهبهخانهدريوزگي

 سنتگداييکههنوزدرمیانتوانميکوسهواسبچوبيبهخوبيچنینامریرا ديد.
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هایدستهريشهدرايننهاداجتماعيدارد.هموارهدرکنارشکبيدراويشايرانرواجدارد،

 نام به نفر آنيکيدو مشابه و راکشتوبرهکوسه خیراتمردم و دارندکههدايا حضور

.کنندميیآورجمع


 از مردان یا پسران جوان ای دستهراه انداختن 

کهنماداندجوانانگروهيازکنندميرااجراهاآيینهاينکسانيکيادشدهدرتمامياعمال

واينامردرکنندمياجراهانمايشباروریوقدرتهستند.آنانحتينقشزنانرادراين

کهدرافتندميبهصورتدستهبهراه.اينجوانانشودمياينگروهمشاهدههایآيینهمه

 مهایجشنحقیقتدر يکانجمنمردان سپاهرژهشابه از نمادی شايد استو نظامي

مردگانباشد.


 گیری نتیجه
شکبي.اندواقفیآيینيامریاستکهتماميپژوهشگرانبرآنهانمايشجايگاهواهمیت

تقلیليانمايشسرگرميایگونهبهکهدرگذرزمانمعنادارندهایاجتماعييدهپدهاآيین

بینيجهانتاکندميبهماکمکهاآنمرتبطباهایاسطورهوهايینآ.شناختاينانديافته

رابازشناسیمواينبهمعنایدرکوشناختفرهنگغنيآنجامعهاست.هاآننهفتهدر

نگریراازجهاناينروشنيبهتوانميهندواروپايي،شورهایاقوامدرايرانوبسیاریازک

امااينامرمستلزمتحقیقاتدقیق؛استخراجکردکهنازدورانجاماندههایبريینخاللآ

 ساختمند پرهیزو و از اسطورهاستسطحيتفاسیر . تطبیقي، ،پژوهيدينشناسي

آيندتادرميهاآيینهاييهستندکهدراينروندبهياریدانشمانندآنوشناسيانسان

رابرایکاربردهاینوتواناهاآنافظتکنندومحهاآنواساسازپايهبيهایمقابلارزيابي

سازند.

برزندگيزندگاندرمیاناقوامهندهاآنتأثیرباوربهرواندرگذشتگانواعتقادبه

هاآنوابستهبههایآيینواروپاييباوریرايجبودهاست.وجودنهادیچونانجمنمردانو

پشتیباني اينکرديمچنینباوریرا سالیانهوبهراهافتادنهایجشنبهصورتهاینآي.

جوانانهایدسته شوندميمتجلي خالصه طور به وتوانمي. مردان انجمن که گفت

وابستهبهآناندرارتباطبابزرگداشترواندرگذشتگاناستوزمانبرگزاریاينهایآيین

انتهایزمستانوآغازبهارهاجشن باروریازسوييویسالیانههمهتضمیندر برکتو

تکرارشوندههایمؤلفه.اينموضوعدرنبردنمايشيبانیروهایاهريمنيازسویديگراست

درآنکاررفتهبهابزارآالتپوشش،ینحوهازجملههاآيینايندراکثرماندهبرجاینمادينِو

اعماليکهبازيگراننمايشانجام ازایبازماندههمگيستوقابلنشاندادنادهندميو

تابتوانیمتوسطآن،کندميباورهایرايجدرمیاناقوامهندواروپايياست.آنچهماراياری

از...مختلفادبي،هنری،نمايشيوهایعرصهفرهنگامروزجامعهخودراارتقادهیمودر

.جويیمبهرهآن
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