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تحلیل ساختاری آیینهای اسب چوبی و کوسه برنشین در ایران و
پیوند آن با آیینهای فرهنگ هند و اروپایی
1

بهارمختاريان
تهمینهواعظشوشتری 
2

تاريخدريافت1396/2/2:
تاريخپذيرش1396/11/10:

چکیده
بندیفقرههاوکنش نمادين

نوشتار پیشرو برآناستتاپسازمعرفي چندآيیننمايشيو 
رده
وآيینهای

جشنها 
آنها با 
حلیلساختارمشترکاينآيینهاوپیوند 

آنها درايران،بهتجزيهوت

فرهنگهای هندواروپايي بپردازد .آيین اسب چوبي و کوسه برنشین ،به عنوان

زمستاني رايج در 
هاييبابیشترينويژگيهایمشترکنزداقوام هندواروپايي ،موضوعاصليوعمدهايننوشتار


آيین
آيینها نمود کدام
است و تالش ميکند تا به اين پرسش پاسخ دهد که شباهتهای بسیار اين  
مؤلفههاینماديناينساختارچگونهممکناست.
ساختارمشترکاستوفهممعناوکارکرداجزاو 
راهنمای اصلي اين تالش ،کوششي است در پیروی از الگوی تحقیق دومزيل در کتاب مسئله
ميکوشیمباتوجهبهويژگيبسیاریاز
اسطورهشناسيتطبیقينو.برايناساس 

سنتاروسهاوروش

کنشها وابزارهاینمادين
جشنهای هندواروپاييدرآغازوپايانزمستان،بسیاریاز 
آيینها و 

آنها در
جهانبیني  
آيینها مشترکاست،باتوجهبه 
مشترکيکهنزداقواماروپاييدراجرایاين 
پیوندباارواحنیاکانونیروهایمخربدرزمستانتحلیلکنیم.هدفايننوشتارتنهانشاندادن
آيینهایاقوامهندواروپايينیست،بلکهکوشش
آيینهایايرانيباديگر 
پیوندونسبتبسیاریاز 
آيینهای  ايراني بر بنیاد ساختار مشترک فرهنگ هند و
طبقهبندی  
اصلي اين مقاله معطوف به  
آنهاست .
اروپاييودرکمعنای 
اسطورهشناسيتطبیقينو،تحلیلساختاری،ژرژدومزيل،کوسهبرنشین .

کلید واژگان:اسبچوبي،



1دانشیاردانشگاههنراصفهان
2کارشناسارشدپژوهشهنر،دانشگاههنراصفهان

bmoktarian@yahoo.com
tvs_a@yahoo.com
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مقدمه
دانستهاندکهمخاطبآننیروييبرتراست(لیچ،

گونهایازکنشاجتماعي(عرفي)
آيین1را 
).انسانبااجرایآيینميکوشدايزدان وارواحوبهطورکلينیروهايي

526-520 :1968
قراردهد.آيینهابرایتعريفوتحديدخودازديگراعمال

فراانسانيرامخاطبوتحتتأثیر

ميشوند تا
زمانهای نمادينمعینياجرا 
ميگیرند ودر 
عادیازابزاروعناصرنمادينبهره 
ويژگيهایمشترکدرگروی

آيینهابا
ردهبندیشماریاز 
برایمخاطبانواجدمعناباشند .
آناستتا ابتداعناصرنامتغیروثابت درترکیبيمعینآشکارشودو سپسبراینیلبه
آيینهای ايرانيکهدراينمقاله
مؤلفههای آن تجزيهوتحلیلشوند  .
آنها اجزاو 
معنای 
برگزيدهايم يعنيآيین اسبچوبي،کُرّج،گُهرهالکَندی،کوسهبرنشین،پیربابو

برایبررسي
آيینهایزمستاني
فقرههاواعمالنمادينهمانندیرابابسیاریاز 
وعروسگولي،جملگي 
ميسازند.
هندواروپايينمايان 
زبانشناختياستکهبراساس
اصطالحفرهنگهندواروپاييپیشازهمهمفهومي 
اسطورههای شماریازاقوام ،از

آيینها و
داليلمستدلدرواژگان،متونحماسيوديني ،
اينسو به ويژه با تحقیقات ژرژ
ميگیرد .از قرن بیستم به  
هند تا اروپای غربي را دربر 
دومزيل 2وبنیادهاینظریرويکرداو ،توجه پژوهندگانبیش ازپیشبهساختار اجتماعي
مشترک اين جوامع و بازتاب آن در باورهای ديني و اساطیری و مانند آن معطوف شد3.
گاهشماری بهاقتضایاقلیم تغییر
بهرغم آنساختارمشترک ،
دومزيلبراينگمانبود که 
زمانهایمختلفيتعريفشدهاست.آغازسال
کردهوآغازسالدربسیاریازاينجوامعدر 
گاهشماری رومي کهاکنون درسراسرکشورهای
مسیحيدرماهژانويهدرفصلزمستاندر 
ميشود،برگرفتهازسنتکهناقوامهندواروپايياست؛
سالشماررسميمحسوب 
مسیحي 
گاهشماری رايجيکيديگرازايناقوام،يعنيايرانیانبرگرفتهازتقويمبابلياستو از
اما 
اينروآغازسالکهدرسننکهنهندواروپاييدرزمستانبود،درايرانبهبهارمنتقلشد
ميشودوايرانیانچه
(دومزيل.)10-5:1929،سالمزديسنيدراصلبااعتدالبهاریآغاز 
درروزگارباستانوچهدردورانمادرفاصله آخرينروزهایزمستانواولینروزهایبهار
ميکنند ،مراسمي با معاني و مضامیني متفاوت ،گاه غمگین و گاه
مراسمي باشکوه برپا  
درهمتنیدهکهبازشناساييوجوهاختالفواشتراکشاندرگرویاحاطهبهتاريخ
شادمان،اما 
آيینهايي
زبانشناختي ودينيوفرهنگياينجوامعاست .پیشازپرداختنبهآن 
تحول 
مسئلهسنتاروسها ژرژدومزيلوتوصیف

کهموضوعاصليايننوشتاراست،معرفيکتاب
کهاوبدانپرداختهاست،ازمنظرروششناختي،پیشاپیشپاسخ

برخيازآيینهایايراني 

برخيپرسشهاباشد .

rite
George Dumézil

1
2

 3برایاطالعبیشتربنگريدبه مختاريان،بهار(.)1389ژرژدومزيلواسطورهشناسيتطبیقيهندواروپايي،
دانشهایتطبیقي(صص.)135-113.
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مسئله سنتاروس ها

1

دومزيلدراينکتاب بهبررسي آيینهایزمستاني وبهاری نزدروستايیانجوامعهندو
ريشههایاين
ميکوشد 
ميپردازدو 
اروپاييومراسمرايجدرکشورهایکنونياسالوزبان  
آيینهارادرديگر کشورهای هندواروپاييمانند هندويونانورومباستانپیگیری کند.

2
کهدومزيلبهآنميپردازد .اوباتحقیقدربابوجه

يکيازجشنهايي است 

«گودی» 
ساختواژه

واژه اسالویکهن годبهمعنایسالوبررسياجزای hodو godدر
اشتقاق  
دهدکهجشنهایرايحدراين


،نشانمي
نامهایجغرافیاييبرخيازشهرهایاسالوزبان

کريسمستاعیدپاکوعیدپنجاههبرگزارميشود.روستايیاناين

شهرها درفاصلهزماني 
شبهایبلندوسردزمستانيارواحساکنزيرزمیناجازهدارندتا
نواحيعقیدهدارنددراين 
بهجهانروشنانوروشناييدرآيندوباآدمیاننیزسخنبگويند.درهمینمراسمافرادیبا
راايفاميکنند و مردینیز باپوشیدن

صورتکهای ويژهنقشاينارواح

پوشیدنلباسو
بهخانههای

میانبندیازطنابحصیری،برایگردآوریخیرات
تنپوشيازپوستخرسو 

روستايیانميرود(همان.)10-5:

ميشود ،مراسماسباست،
گرازمراسميکهدرخاللجشنهایگودیبرپا 

يکيدي
مراسميکهنهتنهادرمیاناسالوها،بلکهتقريباًدرتمامياروپارايجوزمانبرگزاریآننیز
فصل زمستان و در فاصله کريسمس تا عید پاک بوده است .در بعضي از مناطق با آنکه
سپردهاند ،اما ريشه و

جايگاه اسب را در اين مراسم به حیواني ديگر ،به بز يا گاه شتر 
نحوه آراستنومهیاساختناسب ،بنا بهتوصیفدومزيل
خاستگاه اينمراسميکياست  .
باپارچههایسادهدوختهو باکاهانباشتهوباطنابيبرسر

بدينگونهاستکه سراسبرا
راميپوشاند.گاهبا رنگي سیاه چشم و
ایدنبالهدارپیکر اسب 

صلميکنند .
پارچه

چوبي مت
دهانوبینياسبترسیموگاهنیزبابريدگيهاييدرپارچهاعضای سراسبنشانداده
ميشوند .برخيازاعضایپیکر اسب مانند يالودمونیزآالتويراقاسبمانند زنگولهو

مانندآنتعبیهميکنند.مردیجوانسر

افسارراباوسايليبسیارابتداييمثلمگسکشو
دارکهنقشپیکراسبراايفاميکند،پنهان

پارچهای 
دنباله
اسبرابرسرنهادهوخودرادر 
ميسازد .گاهي نیز پیکر اسب را با چوب يا وسايلي ديگر (مانند الک ،دسته هاون ،دوک

نخريسيومانندآن)درجاييثابتميکنند.درمواردینیزسهتن درزيرپارچهپنهان

رعهدهگرفتهوبدينگونهاسب

ميشوندويکينقشسرودوتنديگرنقشپیکراسبراب

ميافتد(همان19:؛تصوير.)1دومزيلاينمراسمرابامردگانمرتبطدانستهوبرآن
بهراه 
است که زمان برگزاری اين مراسم يعني زمستان به ارواح مردگان متعلق بوده است و
چهارپايانيماننداسبدربسیاریازاينمناطق،ازجملهدرروسیهمرکبيبرایحملآالت
ميتوان
و ادوات ارواح به شمار ميروند .در اروپای مرکزی و غربي در باورهای مرسوم  
بي شماررامشاهدهکردکهروانمردگاندرزندگيفقطدراشکالحیوانيظاهر
مواردی  
Le probléme des Centaures
( به فارسی یا عربی قنطوره) Gody

1
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ميشوند (دراکوال و موجوداتي همانند آن) ،اين تغییر شکل بز سیاه و اسب را نیز در

برميگیرد(همان.)47-46:

عروسکهاینمايشکلیبنادرچک

تصوير:1





منبع:دومزيل 19:1929،


بانامهاييمتفاوتاماساختاریيکساندر
مراسميهمانندمراسماسبچوبي البته 
.گزارشهاييازچنینمراسمي ازانگلستان،اتريش،

بسیاریاز مناطقجهاناجراميشود
اسپانیا ،بلژيک ،جمهوری چک ،فرانسه ،آلمان ،ايرلند و لهستان در دست است .زمان
برگزاریاينمراسمحواليکريسمسيعنياواسطزمستانونحوهساختوآراستنعروسک
اسبکمابیش مشابهتآشکاری دارند.يکيازاينمراسمموسومبهماساپوست 1کارناوالي
ميشود (تصوير .)2اينکارناوالدرمیدان
استسنتي درکشورچک که هنوزهمبرگزار 
قديمي شهر پراگ همراه با موسیقي و خوراکيهای فراوان جشن گرفته ميشود .دستگاه
ميدانست.
کلیسادرقرونوسطيتنهادرچنینمواعدیبرگزاریاينمراسمشادرامجاز 
ميکند؛
شاخصودهشتباراينکارناوالخرسياستکهانباني برپشتخودحمل  

چهره
مردی بالباسيازپوست خرسوصورتکيازخرسبرچهره،نقشاوراايفاميکندوبا
زنگولههايي بر کمرهمراهبا اسب

تماشاگرانراميهراساند.گروهي لودهبا 

نعرههایخويش

چونزناندرچنینجشنهاييکهبالودگيهمراهبودهاست

مينهند.
سردرپياينخرس 
حق شرکت نداشتند ،مردی نیز با لباسي زنانه نقش زني را ايفا ميکند .مردم زيادی به
آيندوازمیانشهرميگذرندوسرانجامدرمیداناصليشهرتا


تماشایاينکارناوالمي
ميپردازند(يانرابتوا .)2017،
پایکوبي 
مهشببه 
نی 
2
کارناوال ديگری در يکي از شهرهای جمهوری چک به نام هلینسکو و چندين
روستایپیرامونآنبرگزارميشود(تصوير )3کهدرآن دستههایلودگانبالباسهايي

رنگارنگ طي روز به ديدار ساکنان ،از خانهای به خانهای ديگر ميروند ،مگر خانوادههای
سوگوار.جزئیاتاينمراسمدرروستاهایگوناگوناندکيمتفاوتاست،آنچهدرهمهیاين

مراسم همانند است ،حضور چند اسب چوبي و نیز مردی است با لباسي از کاه و کالهي
Masopust
Hlinsko

1
2
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ایسیاه.يکيازبخشهایاينمراسم،اينمردبايدزنيرادرآغوشگیرد


حصیریباچهره
ورفتاریرابهنمايشبگذاردکهچنانکهپسازايندرايننوشتاربداناشارهخواهدشد،
اينرفتاربازتابينمادينازکنشباروریوبرکتسالیانهاست.دراينمراسمجا نیزچهار
رقصندوشادیميکنند

فردبههمراهمردیدرهیئتوسیمایزنيدرآستانههرخانهمي
تا سالمتي و افزايش محصول سالیانه را برای صاحبان آن خانه آرزو کنند .برگزاری اين
مراسم را در قرون گذشته کلیساهای کاتولیک و در روزگار معاصر دولت سوسیالیست
چکلسواکي ممنوعاعالمکردهبود.اکنوناينمراسمرايونسکوبهعنوانجزييازمیراث
فرهنگيناملموس1پذيرفتهاست(سايتيونسکو .)2017،


تصوير:2کارناواليدرکشورچک



منبع turnovskovakci.cz.com:


تصوير:3کارناوالهلینتسکو

منبعpragueartelstyleblog.com:

intangible cultural heritage

1
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نهای
جان.سي.الوسون 1در کتابي به نام فولکلور مدرن و دين کهن يونان به آيی 
بهآيینهایرايج دريونان

اشارهميکندکهبهآيینکوسهشباهتدارد.اينکتاب بیشتر
2
زمستانبرگزارميشد ودرارتباطباديوانکالیکانزاری بودهاست.

ميپردازد کهدراواخر

دستهایبزرگ ،باهیئتي مبدلوپوشیده درلباسياز
دراواخرژانويه لودگاني بههمراهي  
نقشاينديوانراايفاميکنند(الوسون.)225-220:1910،

چهرههاييپوشیده
پوستبزو 
گاهيدرکناراسبواسبسوار،

دومزيلنیزازاينمراسمدرشهرهایاروپايادکردهاست«:
مييابند،عناصریمانند پدروپسر.پدر ،پیرمردیباريشبلند
عناصرديگرینیزاهمیت 
استکهلباسيازپوستجانورانوکالهيکاغذی مزينبه پر خروس برسرو پسرنیز
شاخدار وشمشیریدر دست کهازآن
لباسيازپوستبرتنکردهبا کالهيحصیریو 
آراستهاند .گرچه

چهرهبيريشپسررابا سبیلي ازکنف 

بافهای کاهجو آويختهشدهاست.

اين مراسم به نمايشي تراژيک مانند است ،اما در پايان آن همگي به رقص و پایکوبي
ميپردازند(».دومزيل )22:1910،

دربرخيازشهرهایاروپاازجملهشهرهايي ازکشورهایچک،اسلواکي،مقدونیه،
هایمشابهآيینهایرايجدرايران،درزمانيمشابه


مراسميباويژگي
اسلوني،آلمان،اتريش
هاینمادينمشترکبرگزارميشود(تصوير .)4


)بااعمالوفقره
(آغازياپايانزمستان


تصوير:4تصويریازدستهسننیکوالس

منبعpleva.cz:

1

John.C.Lawson
Kallikantzari

2

مقصود از  کالیکانزاری در اروپای جنوب شرقي و مناطق آناتولي ،ديوهای بدنهادی در افسانههای يونان،
روزآخرسالبهرویزمینميآيند.اين

بلغارستان،صربستانهستند کهدرزيرزمین مسکندارندودر 12
جهانميپردازندتاآنگاهکهاجازهمييابندبهرویزمین

ارهکردنستونهای

ديوانتمامروزهایسالرابه
بیابند.هنگامي کهپسازاين چندروزبهزيرزمینبازميگردند ،درمييابندکهدرختدنیا بارديگردر
ميکنند.
غیابشاناحیاوبازسازیشدهاستوآنانناچاربارديگرشروعبهارهکردنآندرخت 
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تحلیل

کارناوالهايي مانند کوکری 1در بلغارستان ،کورنتووانژه 2در اسلوني ،جولوماری 3در

اينمراسماند.جولوماریرسمياسترايجدرروستایبگنیشتهدر

درزمره

مقدونیهجملگي
لباسهای
مردانيدرگروههای 15نفریبه همراهدومردآراستهبه  

مقدونیهکهطيآن
زنانه،يکيدرنقشعروسوديگریدرنقشپیرزنشرکتدارند.مرداناينگروههمگي
چهرههايي سیاه از ذغال و
آراسته به ريش و سبیلي از پشم و تنپوشي از پوست بز با  
کنند.طنین
یترسناکرابازیمي 

جولوماریها

ودهانهای گشاده،نقش

چشماني برآمده
جستوخیزشان فضای

آويختهاند،هرباربا

زنگولههایبزرگي کهاينمردانبر کمرخويش 

آالتوابزارآويختهبرتنپوشهرجولومارقريب  20کیلو

دربرميگیرد.

مراسم راسراسر
ميزنند وبانهیبورعب
چوبدست خود برپشتمردمروستا  
ماریها با 
وزندارد.جولو 
آناند که تندرستي و توفیق در سال نو را ضمانت ميکنند .اين مراسم تا
مردم ،بر  
ازخانههاگوشتو

ماریهابااستری بهراهافتادهو 
مييابدوآنگاهجولو 
سپیدهدمان ادامه  

ماریها با همراهي موسیقي
پایکوبي و رقص جولو 
ميگیرند .اين مراسم با  
مواد خوراکي  
آنها با
رهوار حلقهزدهوپیرترين 
آنها داي 
بهپايانميرسد .

ولههایآويختهبرکمرشان
زنگ 
ميرقصند .عروس ،داماد و مادربزرگ در
ولهها نوايي ايجاد ميکند و ديگران با آن نوا  
زنگ 
نزديکميشود،

بهگونهایآيینيباهر دوزن

چنانمينمايدکه 

میانحلقه ايستاده ،داماد
عمليکهنشانهیپرباریوبارآوریاست(آنا .)2016،


تصوير:5مراسمجولوماریدرمقدونیه

منبع slavorum.org:

1

kukeri
Kurentovanje
3
Jolomari
2
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آيینهایايرانيميپردازيم کهوجوهاشتراکبارزیبااين
اينکبهمعرفيبرخياز 
آيینهادارند .



آیین اسب چوبی
آيین اسب چوبي نمايشي است عامیانه و مردمي که در بعضي از نواحي ايران از جمله
اسبچوبيعبارتازچوبهايي

برگزارميشود«.

سبزوار ،گیالن ،سمنان،کاشانوسیستان 
اندودستهایآنپایاجراکنندهاستودوپاهمبعدازآن


کهبهشکلاسبدرستکرده
وبررویآنپارچه هایمخمليرنگارنگومجریهملباسيدرهمانزمینهبهتنداردو

(البتهدرقديمصورتراهمکميآرايشورنگميکردند)وباشمشیریکهدر

سرپوشانده
دست داشت با نواختن دهل و سرنای به جوالن ميافتاد و ديگران هم با دست زدن،
کنانمجلساورارونقميبخشیدند»(بیهقي .)108:1377،


هلهله
از روزگاران گذشته تا امروز ،اين نمايش در جشنهای شادی مانند عروسي و
سوراناجراميشود(تصوير .)6اينآيیندربرخيازمناطقايرانبااندکيتفاوتدر


ختنه
جزيیات ،همگي از الگويي واحد در ساخت عروسک اسب و شیوهی اجرای مراسم پیروی
ترينوروزمرهترينوسايلزندگيمردممنطقه


پاکردناينآيین،ازساده
ميکنند.برایبر 

ترينجزءتشکیلدهندهاسبچوبي،غربالاست.برایشکلدادنبه

استفادهميشود  .
مهم

اسکلتاسبچوبيازدوعددغربالاستفادهميشود.يکيازغربالهابرایساختنونشان

یساختنکپلاسببهکارميرود.بدينمنظوردوغربالرابا

دادنسینهاسبوديگریبرا
دوقطعهدستهبیل،بهکمکپارچهونخوسوزندردوسرآنمتصلميکنند.جهتشکل

دادنبهگردنوسراسبيکقطعهچوبيکمتریرابهغربالجلوبهکمکنخمحکم
ستميکنندو دوقطعهچوب

ميبندندوسراسبراباانتهایچوبخیشکشاورزیدر

کوچک در دو طرف اين چوب خشک ،بهجای گوشهای اسب قرار ميدهند (مقصودی و
غربي .)164:1392،
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تحلیل

تصوير:6اسبچوبي

منبع:عظیمپور 461:1389،


پسازآماده سازیاسکلتاسبچوبينوبتبهآراستناسبوقرارگرفتنفرداسب

درصورتاسببازغالچشمودهانميگذارندوياعینک

گرداندروناسبفراميرسد .

دهندياگاهيدکمهميدوزند.دُماسبرانیزبهوسیلهیيک


دودیبهجایچشمقرارمي
کنند.برایتزيیناسبواسبسواراز

تکهچوبوپارچهایسیاهدرانتهایبدنوصلمي

چوبيباپارچههایفاقدارزشپوشانده

پارچهاستفادهميشود؛بدينمنظوراسکلتاسب

ويژهقرمزرنگرویاينپوششآسترینصبميشود.


هایفاخروالوانوبه

شودوپارچه

مي
فرداسبگردان،چناندرونايناسکلتقرارميگیردکهگوييسواربرآناست.اوبايک

دستافساراسبرادراختیارميگیردوبادستديگرشمشیریبهدستدارد.فرداسب

هایسنتيزنانمنطقهرابهتنميکند.ویبا


شودولباس

گردان،درنقشزنانآراستهمي
پوشاندودرمواقعينیزصورتشرابازغالسیاهميکند


پارچهياروسریصورتخودرامي
(همان «.)165:وجوهمشترکتمامايناجراها،حضورنوازندگانسرناودُهل،رقصندهويا
چوبباز،شمشیربهدستِداخلاسبچوبياست.دربرخيازاجراهايکغالمسیاهبا
ظاهروحرکاتيمضحکحضورداردودربرخيديگرتعدادیرقصندهياچوبباز گرداگرد

اسبچوبيبااوچوببازیميکنند»(درويشي .)78:1380،
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آیین کوسه برنشین
ازآيینکوسهبرنشیندرمنابعکهنماگزارشيبرجایماندهاست.بیرونيدرآثارالباقیه
آوردهاست «:آذرماه،اولینروزآنروزهرمزاستواينروزسواریکوسهاستوآنسنتي
خندهآوردراينروزبرخریسوارشودواينسنتمنحصر
استمرسومکهمردیکوسهو 
به مردم فارس است و چون اين روز به علت اهمال کبیسه اشتداد سرماست .اين کوسه
هایکهنهميپوشدتابرایشناختهشدنازجمعمردم


هاييبرخودپیچیدهوجامه

پارچه
تسخینآور مينوشد و تن

آشامیدنيهای 

عالمتي باشد و غذاهای گرم و مسخن خورده و 
دستميگیرد

خويشراباروغنهاييکهجلویسرمارابگیردچربکردهسپسبادبزنيبه
خندندوبراوآبميپاشندوبرفويخبهسویاو


زندومردمبهاومي

وخودرابادمي
کنندواوازاعیانواشرافعطاياييدريافتميکند»(بیروني .)342:1352،

پرتابمي
ايراندراواخرزمستانبرگزارميشودوبا

استانهای
يکيازرسوميکهدربسیاریاز 
اجرای اعمالي چون گرفتن نثار از مردم برای خوشيمني سال همراه است« ،کوسه» نام
استانهاوشهرهایآذربايجان،کردستان،زنجان،همدانواراکو

دارد.انجاماينمراسمدر
چنیندرکنارههایدريایخزر ،در گیالنومازندراننیزرواج


مهابادگزارششدهاست.هم
دارد.نمايشه اييمشابهدرجمهوریآذربايجان،نواحيبالکانازجملهيونان،اروپایشرقي

خورد.درايراناينمراسمباناممتفاوتازجملهکوسهبرنشین،


ومرکزینیزبهچشممي
کوسهگردی،رکوبالکوسج،کوسه
کوسا،آقکوساقاراکوسا،کوسهبرومیندن،کوسهچوپانان ،
نوشتارميکوشیمتا نشاندهیمکهبا

ادامهای 
ختهميشود.ما در 

وهوی(بهکردی)شنا
و 
هایساختاریمشترکبرخيديگرآيینهاچون پیربابو،عروسگولي،عمه

توجهبهويژگي
نیزازنظرمحتواواجزاینمايشدرهمیندستهقرارميگیرند

گرگا ،ناقالدیومانندآن 
(تصوير .)7
تصوير:7عروسگولي

منبع:عظیمپور 72:1389،
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تحلیل

درسدههایمیانهدر اولآذرماهکهدرآنزماننخستینروزهایبهار

اينجشن
بودهاستاجراميشده است.گويا برگزاریاينجشندراعتدالبهاریبود وبهآنبهار

جشنميگفتند.درمیانمنابعکهنومعاصربرخيخصوصیاتاينمراسمازجملهناماين

اشتراکاتيديدهميشود.قزوينيدرعجايب

رسموزماناجرایآنکهدراواخرزمستاناست
زيناالخبار(ص)243
المخلوقات(ص،)79مسعودیدرمروجالذهب(ص،)554گرديزیدر 
آوردهاند.ابوالقاسمانجویشیرازیدر
ونیزدرشماریديگرازمتونقديميچنینشرحي 
ریازاينآيینهایروبه فراموشي راگرد آوردهاست(:1354

تحقیقارزشمندخودشما
ايننمايشها

متداولتريننامبرایايننمايشکوسه ،ناقالدیوناقلي است.در 

 .)95-93
آرايهها
کله حیوان ،شاخ و ديگر  
چوپاناني که نقش اصلي را بر عهده دارند از پوستین  ،
استفاده ميکنند (نصری اشرفي .)539 :1390،در اين نمايش فردی در نقش کوسه با
پوشیدنلباسهایپارهوژندهومسخره،باصورتيسیاهياپوشیدهدرپوستيکهدرقسمت

چشمها و دهان سه سوراخ تعبیه شده است ،نقش اصلي را ايفاء ميکند .او کمربندی

چوبدستي در دست دارد .کوسه به همراه دستهای متشکل از چند
زنگولهدار به کمر و  

درروستابهراهميافتندوخانه

آوریميکنند،


کههدايایمردمراجمع
سازچيوتوبرهکش

خوراکي،دريافتميکنند.

صاحبخانههدايايي،معموالً

بهخانهبادادنمژدهیآمدنبهاراز

آنها خانه به خانه ميگردند و برای اهالي خانه و دامهايشان آرزوی سالمت و برکت

دستهراهمراهيميکند .

ميکنند.گاهيمردیديگربانامعروسدرنقشزنکوسه،

تصوير:8مراسمکوسهناقالدیدراراک 

تصوير:9کوسهوعروس 

منبع:عادلعزيزی،ايسنا 

منبع:عظیمپور 1389،115،

کُرَّج
يکيديگرازنمايشهايي کهتا چنددههپیشمیاناقوامايرانيرواجداشتهوهنوزبرخي
اجراميکنند،کُرّجنام

افرادسالخورده درخراسان ،البرز،هرمزگانوآسیایمرکزیآنرا
دارد.اينآيین  منسوخقدمتيبسیاردارد.برخيبازیکرّجرابهزمانعمرخطابخلیفه
دوممسلمینمرتبطميدانندوحتيبهنقلازعمر اجرایآنرا بهزمان پیامبر(ص)هم

ميرسانند (هريس .)2:2003،درکتابيازعبدالرحمنالسهیليدربابتاريخسیرهنبوی

زننما بودند (مخنّثین)کهباصداینازکسخن
آمدهاست که درزمانپیامبرچهارمرد 
آنهاکُرَّجرا
بستندومانندزنانميرقصیدند.برخياز 


گفتندودستوپايشانراحنامي

مي
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کرهاسب ،االغ يا قاطر به کار
بازی ميکردند .کُرج يک کلمهی فارسي است و به معنای  
واژهای برای نمايش اسب چوبي است (همان .)3:هريس در اين
ميرود و در میان اعراب  

مقالهبااستنادبهاشعارشاعرانعربوبرخيکتبتاريخياعرابنشانميدهدکهبازی

گرداندرنقشزنانظاهرميشدهاست .


رايجبودهوفرداسب
آنها
اسبچوبيدرمیان 
مقدمه ابنخلدون درشرحروزگار خالفترشیدوامینعباسي آمدهاست

درکتاب
درآنعصربهوسايللهوولعبتوجهخاصيمبذولميداشتندوبرایرقصابزاریبه

که«
دستهايي دررقصداشتندواشعاری درآن
وب 
آنها راميپوشیدندوچ 
کارميبردندکه 

اينگونه اشعارگونه
ميرقصیدندو 
آنها  
انگیزميسرودندوبانواهای 


هنگامبانواهایطرب
بردندکهآنراکرجمينامیدندو


شدوابزارديگرینیزدررقصبهکارمي

خاصيشمردهمي
رابهکنارههایقباهايي

آنها 
نوبرگ بودکه 
عبارتازتمثالهایاسبانيچوبینبازي 

آنها 

آنها
جامهها را ميپوشیدند و به وسیله  
اينگونه  
آويزان و تعبیه ميکردند و زنان رقاص  
نها از
کردندوبهکروفرونشاندادنمهارتميپرداختندوماننداي 

اسبدواني  
مي
تقلید 
وبزمهایسرگرمي
جشنها 
انيهاوعروسيهاو 
آنهارابرایمهم 
انواعبازيچههایديگرکه 

هاوسرگرميهادربغدادوشهرهایعراقفزونييافتواز


بازيچه
اينگونه
تهیهکردهبودند .
آنجابهشهرهایديگرسرايتکرد( ».ابنخلدون .)855:1345،درمروجالذهبمسعودی
آنهايي که نامشان االبل (شتر) و الکُرَّ
نیز آمده است« :رقص شخصیتهای مختلف مثل  
(اسبچوبي)است»(مسعودی.)162:1384،درايننمايشگاهاسبباحیواناتيديگرنظیر
هابهحیواندرشکلهایديگردر

شتريابزجايگزينميشود.شباهتقهرمانانايننمايش

آيینهايي نزد
آيینهايي چون تکه ،آهو چره و مانند آن نیز تکرار ميشود .اجرای چنین  

اعرابميتواندنشانيازتالقيهایفرهنگيبسیارکهنيباشدکهتحتتأثیرنفوذفرهنگي-

آنهانیست .
يگرددودراينجامجالپرداختنبه 
سیاسيايرانبهپیشازاسالمبازم 


آيینهایيادشده 
جدول:1ابزارنمادينمشترکدرمیان 
نامنمايش 
ابزارنمادين 




اسبچوبي
گهره
(سبزوار،کاشان
بازی 
و )...

گودی(اسب اسبچوبي
دراروپای
چوبيدر
اروپایقديم)  امروزی 

کُرَّج 

استفادهازوسايلساده
کشاورزیبرایساختن
عروسکاسب 





















پارچههای
تزيیناسببا 
الوان(سرخوسیاه) 





















زننما 
اسبسوارمرد 














-





داشتنسالحدردست 





















سیاهکردنصورت 









-
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آيینهایيادشده 
جدول:2اعمالنمادينمشترکدرمیان 
اسبچوبي
(سبزوار،کاشانو
 )...

نامنمايش 
اعمالنمادين 

گهره
بازی 

کُرَّج 

گودی(اسبچوبي
دراروپایقديم) 

اسبچوبيدر
اروپایامروزی 

جنگنمايشي 







 










مرگنمايشي 







 -









همراهيدسته
موسیقيبااسب 







 










حضورفردمضحک
ولوده 







 -









بهراهافتادندسته 







 












آيینهایيادشده 
جدول:3اعمالنمادينمشترکدرمیان 
کوسهبرنشین

عروسگولي

پیربابو

عمهگرگا

کوساگلین

ناقاليياناقالدی

نوروزصیاددرقشم 

کارناوالشهرهلنتیسکو

کوکریدربلغارستان

روستایبگنیشتهمقدونیه

همراهيباسازوموسیقي























جمعآوریخیراتازمنازل 












-









جولوماریدر 

راهافتادندسته























کورنتوانژدراسلوني

اعمالنمادين 

نامنمايش

اهاليروستا
مرگنمايشي







راهرفتنباصدایبلند
زنگها










شوخيومسخرگيو
لودگي 











دستههاو
اعتقادبهبرکت 
تأثیربرباروریوسالمتي 


























-



-



-

































-
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آيینهایيادشده 
جدول:4ابزارنمادينمشترکدرمیان 
کوسهبرنشین

عروسگولي

پیربابو

عمهگرگا

کوساگلین

ناقاليياناقالدی

نوروزصیاددرقشم 

بازیکردنمردجوانبه
جایعروس













چوبدست 
شمشیرو 













نوکتیز 
کاله 









کارناوالشهرهلنتیسکو

سیاهکردنصورت















کوکریدربلغارستان























بگنیشتهمقدونیه

پوششيبررویصورتکه
جایچشمانودهاندرآن 
تعبیهشده

-







جولوماریدرروستای

زنگولههایبستهبهکمر






 





فقرههاینمادين 


کورنتوواژهدراسلوني

پوششازجنسپوست
حیوان





 





-

نامنمايش































تحلیلی ساختاری آیینها 
ایاجتماعياندواجدمعناکهبا


هاپديده

هایعلميروشناستکهآيین

اکنونديگردرحوزه
تفسیرعناصرسازهایو

باورهاوجهانبینيانسانپیوندخوردهاست.پژوهشهایساختاری

راممکنميسازد .هرگونهتجزيهوتحلیلي کهصرفاً برپايهخوانشي

آنها 
سازههاینمادين 

آنها را در بافت و ساختار مشخص
آنها معنا دهد و پیوند عناصر سازهای  
سطحي به  
معیارهایپژوهشهای بهدوراست.اگرهمبخواهیمتجزيه

فرهنگيقرارندهد،ازموازينو
تاريخيومرزبندیهایزمانيومکانيتقلیلدهیم،کشف

بردادههای

وتحلیلخودراصرفاً
آنها ممکن نخواهد بود ،زيرا ساختار اساساً به زمان ،مکان يا گزارش تاريخي
ساختار  
دواروپاييقرارداردوازاينروآيینهای

.ايراندرحوزهفرهنگهن

مشخصيمحدودنیست
آن نیز در پیوند تنگاتنگ با ديگر آيینهای مشابه اين اقوام قرار ميگیرد .زمستان نزد
ترينزمانبرگزاریآيینهابود.اينخودنیزبهخاستگاه


بسیاریازاقوامهندواروپاييمهم
آنها بازميگردد که پس از مهاجرت از مناطق شمالي سرد به نواحي گرمتر،
جغرافیايي  
دراينمهاجرتها

همچنان ساختاربسیاریازآيینهابرجاماندهاست؛بنابراين،حتياگر 
،ساختارآيینهاواجزاینمادين

تقويمهایبرخيازايناقوام دستخوشتغییرشدهباشد

گاهشماری ايراني نیز در طي تاريخ ،تقسیمات متفاوت و
آنها همچنان ثابت ماند .نظام  
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گوناگوني داشته است .اين نظام به فرمان دولت يا تأيید دين رسمي عمومیت و رسمیت
رفتهشده تحت تأثیر تقويم رايج همسايگان قرار ميگرفت.
مييافتند .گاهي نیز تقويم پذي 

شدکهباطبیعتهمخواني


بندیمنظمزماندرنظرگرفتهمي

البتههموارهنوعيتقسیم
ازاينتغییراتدرامانميماند(پاناينو .)2017،

داشتهباشدوتاحدی
در ايران تالشهايي برای معرفي آيینهای سنتي ايراني صورت گرفته است و
آنها
کتابهايي برای معرفي اين آيینهای ارزشمند نوشته شده است ،اما در بیشتر  

هایقومشناختيبرخي،کمترتحلیلي

بهرغم  
ارزش
طبقهبندیدقیقيصورتنگرفتهاستو 

ميتوان به کتاب
آنها ديده ميشود .از جملهی اين کتابها  
بر بنیاد رويکردی علمي در  
عروسکها و نمايشهای

جشنها ،آداب و معتقدات زمستان از انجوی شیرازی ،فرهنگ 

زپوپکعظیمپوروکتابوازيگاه بهکوششجهانگیرنصری

عروسکيآيینيوسنتيايران ا
اشرفيوجمعيازنويسندگاناشارهکرد.برخينیزصرفاًباتوجهبهشباهتبرخيازعناصر
،همهرايکيدانستهاند.براینمونهبهرامبیضاييبسیاریاز

آنها
نمادينيازمانبرگزاری 
بهاراجراميشود،چونکوسهگلینوکساچي

حولوحوش 
آيینهاونمايشهاييراکه در 

منشعبازمیرنوروزیميگیرد(بیضايي:1344،

خارتماقومیرنوروزیوحاجيفیروزو ...
پیشتر در کتاب پژوهشي در خرقه درويشان و دلق صوفیان با تکیه بر مطالعات
  .)53
محققاني چون دومزيل ،ويدن گرن و ويکاندر نشان داده شد که بسیاری از آيینها و
نمايشهای ايراني در پیوند با ديگر آيینهای مشابه هند اروپايي قرار داشته و بنیاد

بینيچنینآيینهاييدرپیوندباباورهایمردگانوديوانزمستانقابلتوضیحاست


جهان
(مختاريان .)130-117:1393،
هاینماديناينآيینهابازنموددرکدرستياز


ازآنجاکهبسیاریازاعمالوفقره
آنهاست ،کوشیديم
طبقه جنگاور در فرهنگ هند و اروپايي و انجمن مردان مرتبط با  
هایترسناکومرموزموجوددراينآيینهاوايزدانيمرتبطبا


تحلیليساختاریازجنبه
چنین باورهايي ارائه کنیم .جنبه تاريک و مرموزی که با بسیاری از ايزدان طبقه جنگاور
چونوايو،ايندرا،اودين،ازسوييوويژگيهایفصلزمستانوارواحمردگاندردوشکل
امتدادآنبهشکلديوانوراهزنانوگرگانمرگآور

منفيومثبت،يکيدرآغاززمستانو
وشيهایايرانيو
کهدرفره 

آنگونه 
بخشوبرکتآورشان 


وديگریبهشکلمثبتوزندگي
ماه فروردين ديده ميشود در پايان زمستان پیوند مييابد (همان .)116-102 :آيینهای
وحتيبرخيازنمايشهایلودگانمانند

اسبچوبي،کوسهبرنشین،پیربابووعروسگلي 
حاجيفیروزومانندآن همگيبامراسمپايانزمستانوآغازبهارارتباطدارند وهمواره
تصورنوعيمرگواحیاوتولد مجددرانشانميدهند (همان.)170-169،160،157 :
هدفازبرگزاریاينآيینهایساالنهکهشاملراندنديوانوامراضومانندآنبودهاست،

دراصلتالشيبرایبازگرداندنموقتيزماناساطیریوآغازيناست(الیاده.)82:1384،
رزمهای نمايشي و آيیني میان دو گروه از بازيگران ،حضور فروهر نیاکان ،بر پا داشتن

ميدهند کهدرپايانسال
جشنهایکامرانيوشادخواری،همهعناصریهستندکهنشان 
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آستانهی تحويل سال نو لحظه ی اساطیری آغاز آفرينش و گذار از آشوب به سامان

و در 
ميشود (همان .)81:فقرههای نماديني چون دستهای از جوانان مسلح رقصنده،
تکرار  
نمايش هایمسخرهولودگي،سیاهکردنچهره ،مردانيکهبا پوشیدنلباسهایمختلف

شخصیتزنان،سربازانياحیواناترانمايشميدادند،استفادهازآالتموسیقيازجملهني

هایژندهوتکهتکهبهرنگهایتیرهياسرخوياپوست


وطبلوزنگوله،پوشیدنلباس
جانوران جملگي در ترکیب خود عناصر تکرارشونده و ساختاری را در ارتباط با باورهای
آنها رادر
ميتوان  
آيینهاييبه مامينمايانند و 
مربوطبهمردگان زمستانرادرچنین 
ارتباط با آيین های مردگان و بازگشت روان در گذشتگان ،نبرد آيیني میان قهرمان و
بازنمودحرجومرجوآشوبيکهدراينآيینهابهچشم

اهريمنانسالنوونابودیآناندر
خورد،بهنوعيمسئلهیزمستانومرگراازسوييو گذارازآشوببهتجديدحیات


مي
دوبارهاززمستانبهبهارازسویديگرتصورکرد .


تحلیل ساختاری فقرههای نمادین؛ پوشش افراد نمایش
تنپوش سیاه ،ژنده و تکه تکه
طبقهیجنگاوربه
ژندهدرايرانباستانصورتمبدليازجامه 

جامه
ويدنگرنمعتقداست 
بغانه اين انجمنها ايزداني هستند همچون میترا و وايو که
شمار ميرفته است .پیشوای  
طبقهی جنگاور پیوند داشتهاند (ويدن گرن .)74 :1393 ،او نشان
خداياني برترند و با  
ازايزدوايوياايزدانجنگاوردرشکلآيینهاینمايش

فشده 
ميدهدجامهرنگارنگتوصی 

لودگانبهشکلجامههایتکهتکهورنگارنگدرآمده است.ايزدوايوباکارکردجنگجو-

طوفان،نمادخشم،باروریومرگبهشمارميرفت(همان.)103:ويژگيمرگواراوراکه

پیروانشدربرخيازآيینهاباپوشیدنرنگ

نشانهخدایسرنوشتوحیاتومرگاست1،
هایسیاهنمايشميدهند(همان .)70:اُديننیزکهمهمترينايزدجنگدر


سیاهياصورت
سیاهبازنمودجنبه

شود.اينجامه 


کبودرنگتوصیفمي
جامه 
اساطیراسکانديناویاستبا 
ترسناکومرموزاينايزداناست.ويکاندرنشاندادهاستکهدرانجمنمردانجسدعضو
درگذشتهراپاکمي انگاشتندزيرابراينباوربودندکهعضوانجمنمردانزندهواردجهان

ميشود(مختاريان.)110:1393نمودصوریاينباوردرظاهربرهنه،مویآشفته
مردگان 
ميشود که نشان از جهان مردگان دارد
جلوهگر  
و تني سیاه يا جامه يا سیاه رنگ  
(همان .)111:ويدنگرن به عادات خاصي اشاره ميکند که میان انجمن مردان ،زاهدان
وصلهدارو
همانجامه 

دورهگردوهنرپیشگانمقلدولودهمشترکبودهاست.يکيازعادات

ژنده و صد تکه است .وی با ريشهيابي برخي واژگان به اين نتیجه ميرسد که ردای
دراويشدرايران،ژندهووصلهداروازصدتکه

نرپیشگانوبازيگرانمقلددراروپاوجامه

ه
جنبههایمختلفايزدانجنگاور
نمدتشکیلشدهبود.بهگمانويدنگرنبازنمودنمايشي 
 1برای اطالعبیشترازويژگيدوگانهوايوبنگريد به فکوهي ،ناصر،تحلیليساختيازيکاسطوره سیاسي/
اسطورهوایدرفرهنگايرانيوهمتايانغیرايرانيآن،نامهعلوماجتماعي،صص.166-137
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مرصعرنگینوابزارهایجنگيدرآيینهابهاشکالمختلفيبازنماييشدهاست.

درجامه 

آنهاست کهتوسط
چوبدستي بهنوعيبازنمود  
نوکدار و 
جامه وصلهدار وتکهتکه،کاله 
دلقکانولودگانبهکارگرفتهشدهوبعدها همیننوعپوششتوسطفرقههای تصوفو
دينيبرایخضوعوشکستنفسبهکارگرفتهشدهاست( .)1393
درنمايشهایيادشده نیزاينعناصرنماديناشارهبهچشمميخورند وازمجموع

آنها را باباورهایمربوطبهزمستانومردگان کهاساساً باباورهای
ميتوان ارتباط 
آنها  

ايزدانجنگاورکهمرگوزندگيرادردستدارندازسوييوجنبهیبارویخدايانجنگاور

ووبادمرتبطاندازسویديگربازشناخت .

کهباجّ


بستن زنگوله به کمر
افرادزنگولهيازنگهایبزرگيبهکمرخودميبستند.اينعملنیز

نمايشهامعموالً

دراين
ميدهدکه بهصدادرآوردن ناقوسو
بهنوعيباباروریدرارتباطبودهاست.اشتورمنشان 
درميآمدند و
ناقوسها به صدا  

زنگ رسمي میترايي بوده است .در اين آيینهای باروری ،
آنها
درميآمدند (مختاريان .)125:1393،
بيخودبهحرکت 
ادنقابدارديوواریازخود 

افر
اجازه
زنگها حضور خود را به عنوان سپاه مردگان اعالم ميکردند؛ زيرا  
با بانگ رسای  
آنهابودهاست.راهديگریبرای
صحبتبازندگانرانداشتهاندواينراهيبرایابرازوجود 

درتماميايندستههاماهمراهيچندين

ايناعالمحضوراستفادهازموسیقياست.تقريباً 
کنیمکهباطبلودهلوسرناآمدندستهراخبرميدهند .

نوازندهياسازچيرامشاهدهمي


کاله نوکتیز
فقرهها ینمادينمهمياستکهويدنگرندرهمان
نوکتیز هماز 
نوکدار يا 
بحثکاله 
وآنرايکيازنمادهایمهمانجمنهایمردانميداند

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


بازنماييمي
دراشکالمختلفدراکثرآيینهایيادشده 

يگذارند»(قزلاياغ،
چونحاجيفیروزوکوسهويا«پیربابووغولکهکالهقیفيبهسرم 
)همهدارایايننوعکالهاند .

594:1379


در دست گرفتن سالح (رقص سالح)
شرودرمعتقداستکهشیواوآيین شیواازهمانآغازبارقصوهنرپیشگيپیوندداشته
است.ارتباطديونیسوسورودرا -شیوابهعنوانايزدانجنگاور مرتبطبا باروریوسرور
آنها و ايزد ژرمني ودان -ادين نیز پیگیری
ارواح مردگان است و همین ارتباط را میان  
هارقصندهتوصیفميشوند.


هاوآشوين

کند.درودابرخيازايزدانبهويژهايندرا،ماروت

مي
ماروت ها ،همراهان ايندرا در برخي از کارهايش ،رقصندهاند .آنها گروهي جوان مسلح
آنها همواره مسلح توصیف ميشوند.
جهنده ،باال و پايین پرنده و رقصندهاند  .
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هایرقصانوجهندههمراهماروتهاميرقصیدند.


دردسته
جشنها
شرکتکنندگاندراين 

هایکهندرامآيینيآريايیانکهنميداند .رقص


اينشواهدرانشانگرصورت
شرودرهمه 

سالحگروهجواناندوتأثیردرمانبخشداشت.هرنوعبیماریوآفتيرادورنگهميداشت
وباعثرويشوباروریبود(مختاريان .)122-121:1393،
هایکوسه،اسبچوبيونمونههایمشابههموارهدردستشخصیتاصلي


درنمايش
بهعنوانسالحديدهميشود.اينسالحگاهيشمشیر ،گاهگرزياهر

چوبدستي 
نمايش 
وسیلهی ديگری است که تداعيکننده نوعي سالح است .داشتن سالح نمادی از طبقه

جنگاوراناست.چنینسالحيبعداً درنمايشهایتقلیدیبهترکهوچوبتبديلشدکه
شخصیتهایمضحکازآنبرایتنبیهوکتکزدنکهنوعيتقلیلازجنگاست،استفاده

ميکنند .



نقاب
شخصیتها را در جشن با عمل نقاب زدن ميبینیم .نقاب شخصیت فرد را

يکسان شدن 
بردياآنراتبديلبهشخصیتناشناسنقابميکند(فکوهي.)162:1382،

موقتاًازبینمي
ایرانشانميدهدکهانسانخودازاجرایآن


شناسيپديده

نقاببهنوعيازمنظرنشانه
دراينآيینهانیزپوشیدننقاب،خواهبر

ناتواناست،بهعبارتيازخودفردمتفاوتاست .
چهرهباشديابربدن،خواهشکلمشخصيچوناشکالجانوریداشتهباشدياتنهاکیسهای

شدهندهکمک
باسهحفرهبرایچشمانودهانباشد،درهمهحالبهتعلیقشخصیتنماي 
درقالبيديگربهصحنهميآورد.درسطورزيربهبرخيازاينتغییراتکه

ميکندواورا

نهفتهدرپسآناشارهميکنیم .

علتهای
ميشودوهمچنین 
توسطنقابانجام 
زشتی وبی قوارگی 
کوسه فردی بيريش است که اين نشانهی زشتي و بدخلقي اوست .سیمای کلیشهای
وعقبماندگياستتادوراناوستا

کجوکولگي 
مخلوقيکهازجهتعضویوذهنيدچار 
زشتييااستفادهازنقابهایترسناکهمهبهنوعي

سابقهدارد(کراسنوولسکا.)210:1382،
اندکهدرخدمتديوزمستانومرگبهاينجهانميآيند .دومزيل


بازنمودارواحمردگان
نميدانند()80:1929واحتماالًمنشأ

ويژگيزشتيرابهجهتانتساباينافرادبهاهريم
سنتاروسها ،به

مسئله 

شکلگیری ماسکهای پالستیکي يا مجسمههاست .او در کتاب 

1
آنها
وديگرشخصیتهایمشابهازروسیهتاآلمانميپردازدوبه«سُم» 

شخصیتگندرو 
ررده ديوانيقرار
آنها راد 
کهويژگيديگراينشخصیتهاست ،توجهداردکهبهسادگي 

نقابدار) تغییرسالهستند:سُمهایگندرونیز
جشنهای  
ميدهدو جزوعناصرطبیعي( 

  Gandarǝva 1يکيازاژدهاهایاوستايياستکهگرشاسبباآنميجنگد.درشاهنامهنیزايننامبه
شکلکندرودرداستان ضحاکميآيدو دومزيل ايننبردوحضوراورا نیزبازتابپیامددورهایازسال
ميداند که ارواح مردگان به زمین نزديک ميشوند و با زندگان ارتباط برقرار ميکنند و نقش او مربوط به

جشنهایتغییرسالاست.
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زرينپاشنه»است.او ديو عادیپايانسالاست
منحصربهفردوبااهمیت استچراکه او« 
آنها يا
بوغريب راه برود  :
(متناظر با ماسک آن) و مجبور است با برخي حاالت عجی 
ميلنگند يا به جای پا سم دارند که باعث ميشود با اين شکل غیرعادی متمايز شوند

سیاهبختيراکهدردوازدهروزآخرسالمتولد
(همان.)80:دريونانتاهمیناواخرکودکان 
آنهابه
،شکنجهایدردناکبرایپاهاتاازتبديلشدن 

ميدادند
ميشدنددربرابرآتشقرار 

چنین ديواني جلوگیری کنند (الوسون .)208 :1910،کژ و بدشکل بودن پا و راه رفتن
همراهيميکنند،گوياتريننقاباست.اينموضوعباورفراگیری

دستهها 
کسانيکه بااين 
گيرامتعلقبهشیاطینميداند .

راتوضیحميدهدکهلن

صورتک حیوانات
اسطورهای انجمنمردانهستندنقاببرچهرهدارندوباانواع

وراتیاهاکههمانبرابرهای
بزرگترين جشنآيیني
ميگويد «:
ميشوند.ويدنگرن 
نقابهايي باصورتجانورانظاهر 

انجمنمردانجشنسالنوبودکهدرهنگاماعتدالبهاریبرگزارميشد،جشنيکارناوال
ميکردند» (ويدن
صورتکهای جانوران در آن شرکت  

شرکتکنندگان با 

مانند که 
درايراندرمراسمناقالدی،کوسهباپشمبرایخودريشميگذاردودو

گرن .)71:1393،
ميگذارد.بازيگرانباگذاشتنپوستینيبررویسرکه
جاروبهجایشاخبررویسرخود 
سوراخهايي برای دهان و چشمان تعبیه شده است ،گاهي با

ميرسد که در آن 
تا گردن  
تغییرچهرهميدهند .

گذاشتنماسکحیواناتيچونخرس،اسب،گرگو...
شادیبخش را با جشن مردگان و تمام شدن

دومزيل راه انداختن اين دستههای 
ميداندوعقیدهداردکهدرپايانزمستاناينلودگانبالباسيعوضي
تدريجيسالمرتبط 
شوربختيهاييهستند

صورتکهای جانوریعجیب،همگينمادیازموجوداتاهريمنيو

و
گونهای
به 
آمدهاندوبايستيپیشازآغازسال 
کهازارتباطجموخواهرشباديوانبهوجود 
نمادينازبینبردهشوند(دومزيل .)88-84:1929،
پوشیدن لباسی از پوست حیوانات
نمايشها رايج است ،با انجمن

شايد بتوان پوشیدن لباسي از پوست حیوان را که دراين 
یجنگاورمرتبطدانست.پوشیدنلباسحیواناتبهعنواننوعيجامهمبدل


مردانوطبقه
ميرفت.در
نمايشدهنده رسميرايجبهشمار 

براینشاندادنجنبهایديگرازوجودفرد

آنها با
ميدادند .
نقشمردگانرادرحالتيخلسهوارنمايش 

نقابپوش 
اينمراسمجوانان 
جنبههایتاريک،مرموزوترسناکيراکهدرارتباطباارواحواشباحهستند
اينتغییرلباس 
بهنمايشميگذارند .
سیاه کردن چهره
گونهای نماديناشارهبه
به 
نقابپوشيسیاهکردنچهرهاست.اينامرنیز 
نوعيديگرازاين 
جهان مردگان دارد .در نمايشهای عروس گولي ،پیر بابو و اسب چوبي ديديم که افراد
ويژگيهای انجمنمردانارتباطباعناصرزيرزمیني

ميکنند.يکياز
صورتخودراسیاه 
ميدادند .هوفلرتوضیحميدهدکه
آنها اينامررا باسیاهکردنچهره نمايش 
استکه 
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مرداني که چهره خود را سیاه ميکردند ارواح مردگان به شمار ميرفتند (ويدن
گرن .)69:1393،


تحلیل ساختاری اعمال نمادین
لودگی و اعمال بیبند و بارانه 
در حالت روزمرگي ما حالت نظم را در جامعه داريم؛ يعني پس از آنکه جامعه از حالت
سازیها شکل
شخصیت 

بندیها و 
رده 
بندیها  ،
طبقه 
درميآيد در جامعه  
بينظمي به نظم  

تقسیمکار

بندیها،
تقسیم 

ميرود؛يعني
ميگیرد.وليدرجشنايننظمموجودزيرسؤال  

ميرود.درجشنشخصیتو
ميکندازمیان 
میانافرادوتابوهاييکهرفتارآنهاراکنترل 
ميشود.تابوهازير
ميکندونوعييکدستيويکپارچگيايجاد 
طبقهافرادباهمآمیزشپیدا 
ميآيد که در نظم روزمره وجود ندارد
پا گذاشته شده و نوعي آزادی به وجود  
کارناوالهای لودگي

طبقه جنگاوربرگزاری
(فکوهي .)150-149:1382،درانجمنمردانو 
رفتهشده  ازسویجامعهبودکهدرطيآندرروزهایمشخصيازسال
امریرايجوپذي 
عرفهاوعادتهایرايججامعهرادرهمبشکنندورفتاریآزادانه
افراداجازهداشتندتمامي 
ميشدند و
داشته باشند  .آنان به صورت گروهي از جوانان جنگجو با سالحي سیاه وارد  
ميرقصیدند(مختاريان .)111:1393،
خلسهوار 



روابط جنسی و عاشقانه
بندوباریهای اخالقي همراهبودندکهبیشترنشاناز باورهایکهن

انجمنهای مردانبابي

درپیوندبا  باروریوحاصلخیزیداشت.مردانجنگيکهنمادیازکالبدانسانيباروریبه
ميساختندوبرایسال
ميآمدندبااينکارطبیعترابراساسجادویهمانندیبارور 
شمار 
آيینهای نمايشنیزاينويژگيخودرادر
ميدادند .در 
جديدبرکتوحاصلخیزیرانويد 
حضور زن نمايش و رفتارهايي که اين باروری را تداعي ميکند بازنمود يافته است .برای
شوخيهای رکیککوسهبا

يافته آنرادر
ميتوان درآيینکوسهنیزصورتتقلیل 
نمونه  
عروسشيابامردمعادیمشاهدهکرد.گاهيدرطياينمراسمازدواجيانزديکيآيیني
نمايشها نشاناز

کوسهباعروس،دعوابرسرعروسيابهطورکلينقشعروسدراين
چنینباورهاييدرارتباطباباروریسالیانهدارد .


دریوزگی و طلب بخشش
يکي ديگر از رفتارهای رايج در اين نمايشها دريوزگي يا درخواست هديه و بخشش به
صورتخانهبهخانهاست.ايننیزباوری کهن درانجمنمردان هندواروپايي است.درغرب
خانهبهخانهبخششمردمانراجمعميکنند.جوانان

پسربچهها 

روزه بزرگ
آلمانهنگام 
آيینهای
نیزخانهبهخانهدريوزگيميکنند (مختاريانبهنقلازهوفلر .)125:1393،در 
ميتوان ديد.سنتگداييکههنوزدرمیان
کوسهواسبچوبيبهخوبيچنینامریرا 
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دستههای
بيشکريشهدرايننهاداجتماعيدارد.هموارهدرکنار 
دراويشايرانرواجدارد ،
توبرهکش حضور دارند که هدايا و خیرات مردم را
کوسه و مشابه آن يکي دو نفر به نام  
ميکنند .
جمعآوری 



راه انداختن دستهای از مردان یا پسران جوان
جواناناندکهنماد

ميکنندگروهياز
آيینهارااجرا 
درتمامياعماليادشدهکسانيکهاين 
ميکنندواينامردر
نمايشهااجرا 

باروریوقدرتهستند.آنانحتينقشزنانرادراين
ميافتندکهدر
ميشود.اينجوانانبهصورتدستهبهراه 
آيینهایاينگروهمشاهده 
همه 

رژه نظامي است و شايد نمادی از سپاه
جشنهای انجمن مردان مشابه يک  
حقیقت در  
مردگانباشد .


نتیجهگیری
بيشک
واقفاند .
نمايشهایآيینيامریاستکهتماميپژوهشگرانبرآن 

جايگاهواهمیت
گونهای سرگرمي يانمايش تقلیل
به 
آيینها پديدههایاجتماعيمعنادارند کهدرگذرزمان 

جهانبیني
ميکندتا 
آنهابهماکمک 
اسطورههایمرتبطبا 

يینهاو
يافتهاند.شناختاينآ 

آنها  رابازشناسیمواينبهمعنایدرکوشناختفرهنگغنيآنجامعهاست.
نهفتهدر 
جهاننگریرااز
بهروشنياين 
ميتوان 
درايرانوبسیاریازکشورهایاقوامهندواروپايي ،
يینهایبرجامانده ازدوران کهناستخراجکرد؛امااينامرمستلزمتحقیقاتدقیق
خاللآ 
دينپژوهي،
و ساختمند و پرهیز از تفاسیر سطحي است .اسطورهشناسي تطبیقي  ،
ميآيندتادر
آيینها  
دانشهاييهستندکهدراينروندبهياری 
انسانشناسي ومانندآن  

آنها رابرایکاربردهاینوتوانا
آنها محافظتکنندو 
مقابلارزيابيهایبيپايه واساساز 

سازند .
آنهابرزندگيزندگاندرمیاناقوامهند
باوربهرواندرگذشتگانواعتقادبهتأثیر 
آنها
آيینهایوابستهبه 
واروپاييباوریرايجبودهاست.وجودنهادیچونانجمنمردانو 
جشنهای سالیانهوبهراهافتادن
ینها بهصورت 
يکرد.اينآي 
چنینباوریراپشتیبانيم 
ميتوان گفت که انجمن مردان و
ميشوند .به طور خالصه  
دستههای جوانان متجلي  

آيینهای وابستهبهآناندرارتباطبابزرگداشترواندرگذشتگاناستوزمانبرگزاریاين

سالیانهی برکتوباروریازسوييو

جشنها درانتهایزمستانوآغازبهارهمهتضمین

مؤلفههای تکرارشونده
نبردنمايشيبانیروهایاهريمنيازسویديگراست.اينموضوعدر 
بهکاررفتهدرآن
نحوهیپوشش،ابزارآالت 
آيینهاازجمله 
برجایماندهدراکثراين 

ونمادينِ
بازماندهای از

ميدهند قابلنشاندادناستو همگي
واعماليکهبازيگراننمايشانجام 
باورهایرايجدرمیاناقوامهندواروپايياست.آنچهماراياریميکندتابتوانیمتوسطآن،
عرصههایمختلفادبي،هنری،نمايشيو...از
فرهنگامروزجامعهخودراارتقادهیمودر 
بهرهجويیم .
آن 
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