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Introduction 

Zolfaghari, in his book Folk Beliefs of the Iranian People (2015), 

refers to the figures / dolls in the cultures of the Iranian tribes that 

were used to remove the source of Cheshm Zakhm (evil eye), Al, Elf, 

and disease. Farokhi, in his book In the Realm of Anthropology of 

Myth and Culture (2013), talks about the positive and negative role of 

dolls in Iranian culture. Azimpour, in his book The Culture of Puppets 

and Ritual and Traditional Puppet Shows in Iran (2010) refers to the 

traditional puppet mirrors and puppets, the relationship between the 

puppets and statues, and puppets / toys of Iranian ethnic groups. 

What makes the present study different from the above-mentioned 

writings is its reliance on collecting information about the Mind-
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healer dolls  from different cultures of Iran and the attempt to study 

the complex characterization of these dolls in the minds of their 

creators. 

Objectives, questions, and hypothesis  

This study aims to recognize the mind-healer ritualistic dolls in 

Iran.The authors try to investigate the personality of the Iranian 

puppets considering the psychological functions. The research 

question is: what psychological aspect of the personality and spirit of 

their creators do these type of dolls reflect? 

The main discussion 

In the culture of different regions of Iran, there are different examples 

of Mind-healer figures that can be formally divided into the following 

categories: 

Traditional dolls: Twin dolls of a baby, a newborn woman or a bride, 

which are usually made in their own form and in the traditional 

clothing of the region. 

Sculpture/statue: The theatrical puppets, scarecrows, or statues of 

historical or mythological figures. 

Combination of body and human: Dolls that a person must play a 

special role of by wearing them. 

Components and parts of the human body: These components are 

related to the religious beliefs of the people and are used as an 

indication of the place of pain of the limb or as a symbol of the body 

of the saints. 

Incoherent forms such as raw clay or meat. 

Animal body such as snake or camel. 

The collection of dolls/statues taken from the historical figures in 

Iran can be divided into two categories: 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Puppets from the history of Iran, such as Ahmad Shah, UzonHasan: 

Sultan Salim and the royal ceremony. 

Dolls from the history of Islam such as Ibn Muljem, Koleh Marjan, 

Abu Darda. 

The collection of imaginary dolls/figures can be divided into three 

categories: 

Dolls taken from the imaginary creatures such as Antichrist 

donkey, Alatiti, Hell King, spirits of nature and winter. 

Dolls taken from literary figures such as Petroshka. 

Dolls that meet the daily needs of people such as Cheshm-Zakhm 

(evil eye), Mowakel, drought or storm, poverty alleviation, infertility, 

rogue, twin child and mother. 

Conclusion 

In the tumultuous history of Iran, the Mind-healer dolls have many 

unspoken words, but due to the lack of belonging to the official 

culture, these valuable works have been largely forgotten.  

Iranian culture which has grown at the geographical and 

philosophical point of contact of the three continents of Asia, Europe 

and Africa, being in the neighborhood of the great Abrahamic and 

Indian religions has been able to transform, regenerate and flourish in 

a continuous cycle of facing external attacks and internal turmoil. 

Using a doll as a copy of another was a way of expressing all the 

words that nature, the ruling power, the established religion, or public 

belief did not allow the creator or actor to express. With the ritual 

destruction of dolls, human beings suppressed their anger, protested, 

complained about the forces of nature, and relieved themselves of the 

psychological burden. Making dolls of the oppressive kings or 

usurpers of the national governments or the territory of Iran has been 

so common that after a long time, the stability of some of them can 

still be seen. For example, a hated statue of Uzon Hasan, a puppet of 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Ahmad Shah (a comic and tragic symbol at the same time), and a 

puppet of Sultan Salim, from the Safavid era, which was still being 

made until the middle years of the Qajar era as some examples. The 

play with Mind-healer dolls in Iran has been associated with 

expressing different emotions: anger, hatred, epic excitement and 

laughter. And all of them gave the message to the subconscious mind: 

"I have the power of revenge, I can somehow bring back the calamity 

of nature or the harm of the tyrant!" The actor showed himself beyond 

this doll; he seems to want to prove that he can express his feelings, 

but the doll is incapable of doing so. 
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 1ایرانی هایفرهنگ آسا درهای روانعروسک شناسیگونه

 

   4سیده مریم ایزدی دهکردی ،3*صدرالدین طاهری ،2هید جعفری دهکردینا 
 

 (41/11/4111پذیرش:  01/10/4111دریافت: )

 چکیده

است.  ایران در آساروان آیینی هایعروسک جوی شناختوپژوهش در جست این

ریب کارگیری، یا تخها از طریق ساخت، بههایی گاه هراسناک یا نکوهیده که انسانعروسک

 نوشتار این ها، تالش در فروکاستن بار روانی خود، و برانگیختن حس دلسوزانه دارند.آیینی آن

 تاریخی توصیفی ـ ماهیت، نظر از و داشته قرار ایتوسعه هایپژوهش زمرة در هدف، لحاظبه

 هایداده و میدانی انجام شده و اسنادی اطالعات به شیوة آوریجمع. رودمی شماربه

 هایعروسک پژوهش آماری جامعۀ. اندنظم یافته برداریفیش از طریق شدهوریگردآ

                                                                                                                   
شناسی نشانه». این مقاله از رسالۀ دکتری نویسندة اول در گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان با عنوان 4

به راهنمایی نویسندة « سازی اقوام جنوب باختری ایرانفرهنگی بازتاب تجربۀ زیستۀ زنانه در هنر عروسک
 دوم و مشاوره نویسندة سوم برگرفته شده است.
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توان به موارد موردمطالعه را می. اندشده برگزیده هدفمند صورتبه که است آسای ایرانروان

های برگرفته از تاریخ به دو دسته عروسککرد.  و خیالی تقسیمبرگرفته از تاریخ دو گروه کلی 

حسن، سلطان سلیم، احمدشاه، اوزون: برگرفته از تاریخ ایران )همچون: هستند بندیقابل بخش

همچنین در مرجن(. ملجم، ابودردا، و کولهاسالم )همچون: ابن برگرفته از تاریخکشان( و و شاه

های برگرفته از موجودات اساطیری توان به سه دسته عروسکهای خیالی میمیان عروسک

های ادبی )همچون: تان، ملک جهنم، و ارواح طبیعت(، شخصیت)همچون: خر دجال، زمس

زخم، موکل، های مورداستفاده برای رفع نیازهای روزمره )همچون: چشمپتروشکا( و پیکرک

سالی، باران شدید، تنگدستی یا نازایی، بالگردان عروس و همزاد های رفع خشکعروسک

ای نیرومند یا جبار )همچون نوشتی از دیگریمنزلۀ روکودک( اشاره کرد. استفاده از عروسک به

های ملی(، یا نماد نیرویی فراطبیعی، روشی برای بیان شاهان ستمگر یا غاصبان حکومت

سخنانی بوده که طبیعت، قدرت حاکمه، دین مستقر یا باورهای عمومی، امکان آن را از سازنده 

گالیه از طبیعت، فرونشانی خشم و ها، به گرفته است. نابودی آیینی این عروسکیا کنشگر می

 شده است.آسودن از بار روانی منجر می

های آیینی، عروسک هایمحلی ایران، عروسک هایسکعرو، فرهنگ عامهکلیدی:  هایواژه

 آسا.روان

 . مقدمه 1

اند. ها در اندیشه و باورهای عامیانۀ مردم جهان و ایران نقش پراهمیتی داشتهعروسک

ترها نیز در گذر تاریخ همواره کودکان، بزرگ عنوان بازیچهها بهرد آنجدای از کارب

ها بهره ها و...( از آنها، سوگهای خاص )همچون مناسک گذار، بلوغ، جشنبرای آیین

ها در فرهنگ اقوام ایرانی نیز گوناگونی و کاربرد بسیار دارند و اند. عروسکگرفته

و باورهای مذهبی، ملی و محلی مردمان ایران باز توان در مراسم ها را میردپای آن

 یافت.
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است.  ایران در 4آساروان آیینی هایعروسک پژوهش، شناخت این انجام از هدف

ها از طریق هایی است که انسان/پیکرهای از عروسکمنظور از این اصطالح، دسته

ا، تالش در هکارگیری، تخریب یا اجرای برخی مراسم آیینی بر روی آنساخت، به

فروکاستن بار روانی نهفته و نهاده بر خود، ابراز همدلی و درنهایت، برانگیختن حس 

 دهند که شخصیت پاسخ پرسش این تالش دارند به نگارندگان دلسوزانه دارند.

 و شخصیت از شناختیروان جنبۀ کدام آسا،کارکردهای روان با ایرانی هایعروسک

 کنند؟می زگوبا ها راآن سازندگان روحیۀ

 نظر از و داشته قرار ایتوسعه هایپژوهش زمرة در هدف، لحاظبه جستار این

و  اسنادی اطالعات به شیوة آوریجمع. شودمی محسوب تاریخی توصیفی ـ ماهیت،

. اندنظم یافته برداریفیش از طریق شدهگردآوری هایداده میدانی انجام شده است و

 صورتبه که است آسای ایرانروان هایعروسکهمجموع پژوهش، آماری جامعۀ

 . اندشده برگزیده هدفمند

بر تصویرسازی آنچه هست، به تشریح و تبیین عالوه ـ تحلیلی تحقیق توصیفی

پردازد. پژوهشگر برای توجیه دالیل چگونگی و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می

وجو در گاه از طریق جستاین تکیهگاه استداللی محکمی دارد. دالیل، نیاز به تکیه

ها و قضایای کلی موجود نظیر قوانین و ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره

شود ای تالش میدر پژوهش توسعه(. 14، ص. 4393نیا، )حافظ شودها فراهم مینظریه

ریق بتوان این ط پردازی، مرزهای دانش گسترش یابد تا ازاز طریق نقد، ارزیابی و نظریه

ها و وقایع ارائه کرد، ابزارهای جدیدی برای های جدیدی برای بررسی پدیدهشیوه

های موجود تری برای شناخت پیشنهاد کرد یا روشهای منطقیتجزیه و تحلیل و روش

 (.88، ص. 4391را بهبود بخشید )نظری، 

 به یابیدست کیفی تحقیق ها به این دلیل است که هدفانتخاب هدفمندِ نمونه

 توسعۀ معنا، بازگشایی در راستای موردمطالعه پدیدة شکل و ماهیت از فهمی
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 رو،ازاین هاست؛داده بر مبتنی هاینظریه و مفاهیم ها،ایده و تولید ضخیم، هایتوصیف

  (.31، ص. 4390محمدپور، ) شوند گزینش است الزم هانمونه

 . پیشینۀ پژوهش2

رو به فارسی منتشر نشده است، پیشِ ۀو موضوع مقال با عنوانتاکنون پژوهشی مستقل 

ذوالفقاری در توان اشاره کرد: های مرتبط با این نوشتار میاما به شماری از پژوهش

های اقوام هایی در فرهنگ(، به پیکره/ عروسک4391) باورهای عامیانۀ مردم ایرانکتاب 

ها بهره زدگی و بیماری از آنجنزدگی، زخم، آلکند که برای رفع چشمایرانی اشاره می

(، از 4390) شناسی اسطوره و فرهنگدر قلمرو انسانبردند. باجالن فرخی در کتاب می

پور در کتاب گوید. عظیمها در فرهنگ ایرانی سخن مینقش مثبت و منفی عروسک

 و هاآیین ( به4389) یرانا یآیینی و سنت یعروسک یهایشها و نمافرهنگ عروسک

/ عروسکو ها ها و پیکرکارتباط میان عروسک، ی عروسکیسنت هایشینما

 کند.اشاره میاقوام ایرانی  هایبازیچه

سازد، تکیه بر گردآوری آنچه پژوهش حاضر را از نوشتارهای یادشده متفاوت می

های گوناگون ایران و تالش برای آسا از میان فرهنگهای رواناطالعات عروسک

 هاست.ها در ذهن سازندگان آنزی پیچیدة این عروسکپرداخوانش شخصیت

 . بحث3

 های بالگردان در دنیای باستان. عروسک1ـ3

به معنی بت  «idol» به معنی عروسک در انگلیسی از کلمۀ «doll»ای، کلمۀ بنا به نظریه

تواند این نظریه می .(Kauppinen, 2000, p.14)در یونانی کالسیک گرفته شده است 

های بعد تفسیر های دورانهای باستانی را به عروسکوارهگردیسی آهستۀ بتآهنگ د

های گوناگون جهان هایی در میان فرهنگساختهتاریخ، دست از کند. در دوران پیش

ند و نه بازتاب مفهوم ایزد/خدا به آن معنای ااند که نه کامالً عروسکپدید آمده
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 که هست هاییویژگیهای ایزدبانوان یکرکهای کالن. در پاش در دینیافتهنظام

 ونوس مثالً در مو از جزئیاتی داشتن ویژهبه دهد،می نشان عروسک به را شانمانندگی

 (.Grand, 1967, p.94; Hartt, 1976, p.26) 3لسپوک ونوس در لباس یا 0ویلندورف

 تواندمی عروسک و بت بین ارتباطی هایپل مثابۀبه هاپیکرک این کارکرد مفهومی

هایی پیکرک اینکه .تر سازدپیوندهای عاطفی انسان با عروسک در طول تاریخ را روشن

 فتیشیستی، توتمیستی، هنری، آذینی، شمنیستی، جادویی، کارکرد دستاین از

 باور این بر 1بوئن. است پرسش هوز مورد اند،داشته کارکردهایی دیگر یا مادرساالرانه

 .(p.38, 57 ,1932) اندداشته طلسمی و جادویی کارکرد هااین که است

های کهن مانند ایران، هند، مصر، آفریقا و اروپا وجود در بسیاری از فرهنگ 

گر رایج بوده است. هایی با کارکرد مفهومی بالگردان، آسایندة روان و تسکینعروسک

خانه های های بالگردانی در ورودیدر برخی مناطق یونان، عروسک برای مثال،

کند که اند که تأثیر روانی باالیی بر بینندگان داشته است. افالطون اشاره میآویختهمی

ترسانده ها یا گورها، بینندگان را میها، چهارراههای بومی آویخته بر در خانهعروسک

است که خود او در جوانی  0هااست. گزارش وی احتماالً مربوط به قلمرو دوریایی

 .(Robertson, 1910, p.359; Faraone, 1991, p.9) داشته است دیداری از آنجا

های مومی بیماران را مسیحیان اتیوپی اعتقاد داشتند که مریم مقدس از طریق پیکره

که دشمن خورشید بود،  1مصریان باستان برای تعدی به هیوالی آپِپکند. درمان می

در موزة بریتانیا نگاهداری  ساخته و طی مراسمی که دستورالعمل آنپیکرة او را می

خود چپ شود، همراه با اسم وی در آتش انداخته و هنگام سوختن، آن را با پای می

 (.Stutley, 2001, pp.98-99)اند کردهسان به او توهین میلگدمال و بدین
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منزلۀ تأکید روانی سازندگان تواند بهها در زندگی انسان میوجود عروسک/پیکره

کند خود گونه که انسان تالش میسازی جنبۀ انسانیِ انسان باشد. بدیننگها بر پررآن

برای باال این روست که را فرا و ورای چیزی بنمایاند که قابل اشاره و لمس است. از 

شود. موجودات ، برساخته می«فروتر از انسان»بردن سطح انسان در طبیعت، مفهوم 

ها و حتی نمادهای خود ..(، عروسک/پیکرهماورائیِ منفی )دیو، آل، جن، شیاطین و.

شوند که گویا انسان برای چیرگی و پیروزی بر آنان ای باز نمایانده میگونهطبیعت، به

 قامت افراشته است. 

های روانی نیرومندی تأکید بر جنبۀ نمادین قربانی آیینی حیوانات که دارای جنبه

در پرتو تأکید فزاینده بر . (19ص. ،4311، ترجمۀ سروری، 4938یونگ، )است 

پذیرد. انسان تالش دارد خود را رهیده بودی انسان با دیگر مظاهر هستی صورت میهم

به سایر کند رفتاری متمدنانه نسبتاز حیوان درون خود بپندارد و بنمایاند. تالش می

های نظافت شخصی، خودنماییِ های نامتمدن نشان دهد. در جنبهموجودات یا انسان

کوشد طبیعت ها، انسان میشده و همانند آنتماعی، پیروی از رفتارهای نهادینهاج

بیرونی خود را مهارشده بنمایاند؛ برای رسیدن به این هدف، باید طبیعت درونی خود را 

 نیز چنان کنند، زیراکه چیرگی بر طبیعت، شامل چیرگی بر انسان نیز هست

(Horkheimer, 1991, pp.105-135).  برای نشان دادن برتری نمادین خود بر انسان

منزلۀ موجودی اخالقی، پاکیزه، گیرد که او را بههایی درپیش میدیگر موجودات، کنش

 .(Buschka, 2013, p.25) گریز نشان دهدنیک و خشونت

 . عروسک در ادبیات کالسیک ایران2ـ3

وزاد از جنس شکل نبه روایت فردوسی، چون رستم چشم بر جهان گشود، عروسکی به

 دید پدربزرگش گسیل داشتند:را به صورتی نمادین به چشم حریری نفیس ساختند و آن



 و همکاران هکردیناهید جعفری د _________________ ... هایفرهنگ آسا درهای روانعروسک شناسیگونه

141 

 

 یکـــی کـــودکی دوختنـــد از حریـــر   

 

ــیر   ــاخورده شـ ــیر نـ ــاالی آن شـ   بـــه بـ
 

 (.19، ص.4381)

صورتی آیینی رواج داشته ها در آن زمان بهرود که برساخت این عروسکتصور می

را برای کودک  زادی بوده که نقش بالگردانبر وجود همیشناختی آن مبنو بار روان

 کرده است.بازی می

زن زیبا و »بوده است. لعبت به « لعبت»آشناترین معنای کالسیک از واژة عروسک 

 ،)دهخدانیز معنا شده که دهخدا آن را از گویش تهرانی بازگویی کرده است « جمیل

 ذیل واژه(. ،4311

ــکفته ب    ــون شـ ــد چـ ــی دیـ ــالعبتـ  رهـ
 

 نـــازنینی چـــو صـــد هـــزار نگـــار     

 

 (118، ص.4330)نظامی،  

مشهورترین مورد شناختی این واژه )به معنی عروسک( در ادبیات فارسی را در 

 بینیم:های زیر مینمونه
 بیـد  زن شـا  گردان شمال مروحهمجمره

 

 افکــن شــهاببــاز آســمان زوبــینلعبــت 

 

 (11، ص.4338خاقانی، )

ــا  ــانیممـ ــک  لعبتکـ ــو فلـ ــازتلعبـ  بـ

 

ــه از روی    ــی نـ ــازاز روی حقیقتـ  مجـ

 

 (00، ص.0030)عطار، 

ــو ــدن در  چ ــازی ش ــاد ب ــازن آن لعبت  ب

 

 بــــازی آغــــاززمانــــه کــــرد لعبــــت 

 

 (14، ص.4333)نظامی، 

 بازمدر خیال این همه لعبت به هوس می
 

ـ    نظـری نــام تماشــا ببــرد و کــه صــاحبب

 

 (81، ص.4390)حافظ، 

 ایران. عروسک در ادبیات عامۀ 3ـ3

 خوانند:این شعر را می 1در چهارمحال و بختیاری برای عروسک چمچه گلینزنان 

/ دنگل ریستی/ طلوق طلوق سو اریستیا اقی/ قاشوق قاشوق ریستینه ا نیچمچه گل»
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/ ریستیحرکت ا ردنی/ ریستی/ قوچ قوزه قوربان اریستیا رمانیدگ کهی/ ریستیخرمن ا

 (.4399 ،یمی)سل 8«ریستیگوگدن برکت ا

کشاورزان و که چنان فراوان است  شبار زانیم یگاه ایران زیخدر مناطق باران

آسمان دراز و طلب آفتاب  یدست به سو تا جایی که کند.روستاییان را کالفه می

 یهاضطرابدارد که ا یریو ابعاد اساط نیآداب مع نییآ نی. دعا کردن در اکنندیم

 د. کندرمان میرا باران  انیفراوو  هاخشم رودخانهاز  یناش یروان

 ی با این مضمونبند آمدن آن، شعر یبرا ،دیبارمی ادیباران ز یبجنورد وقت مردمان

 ونیپایب بارون/ ن بسهوبار زکیق یچول»: نددخوانیم 9زکیق یعروسک چولخطاب به 

و شه مهتیکه م شب/ آفتو کن زکیق یچول /این این این بارون،/ ایابرا برن به کوس /بسه

برادر  شیپ/ برو خنت زکیق یچول /لب بوم تو آب رفت تا/ خانه ما خراب رفت /کن

 ، صص.4319 ،ایرنی)م «بسه ونیپایب بارون/ به جون بارون بسه شیآت /ونتید

 .(030ـ034

کتره »شده است: خوانده می 41گیشههمسان این اشعار در گیالن برای عروسک کتره

دم  گوک/ الحب بپوسهعروس/ پوسه پوسه پوسه یآ؛ نهننه فردا ب مرویا /هوا بنه شهیگ

 44«آفتاب بتابه فردا؛ تاب تاب تاب یآ/ فوسوسه نهیچ امه/ سم بپوسه کولک؛ بپوسه

 .(00 ، ص.4310ی، )خاتم

سازند و به ی از جنس ماشه نانوایی میعروسک چالگینه، نییدر آها ها و تالشیتات

ای با این ها ببرند و ترانهتا به در خانهسپرند می سه نفر از نوجوانان محلدست 

/ کن یهوا را آفتاب ایخدای/ برنج و گندم به ارزان/ عروسکم، عروسکم»مضمون بخوانند: 

 ، صص.4319 ،یعبدل...« ) دل چوپان ها را شاد کن/ گوسفندها را خشک کن پشت

 (.008ـ001
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 های بومی ایران در فرهنگ آساروانهای . عروسک4ـ3

 آساروانهای های مختلفی از عروسک/ پیکرهمناطق گوناگون ایران، نمونه در فرهنگ

 بندی کرد:های زیر تقسیمتوان به دستهها را میشود که از نظر فرمی آندیده می

شکل های همزاد نوزاد، زائو یا عروس، که معموالً بهعروسک: های سنتیـ عروسک

 شوند.یها و در پوشاک سنتی منطقه ساخته مخود آن

ها یا پیکرة اشخاص تاریخی یا های نمایشی، مترسکعروسک: ـ پیکره )یا تندیس(

 اساطیری.

هایی هستند که یک فرد باید با در برکردن عروسک: ـ ترکیبی از پیکره و انسان

 ها نقش خاصی را اجرا کند.آن

اورهای : این اجزاء با بـ اجزا و قطعاتی از کالبد انسانی مانند دست، پا یا سر

 ،4380)تناولی،  دادن محل درد عضو منزلۀ نشانمذهبی مردم در ارتباط هستند و به

 شوند.منزلۀ نماد کالبد مقدسان استفاده می( یا به10ص.

ها آنتوان به برخی از این گونه، شکل مشخصی ندارند و می: ـ اشکال نامنسجم

(، 90ص./ 0، ج. 4301یر، ضم، ترجمۀ روشن4919مانند خشت خام یا گوشت )ماسه، 

 پارچه یا چوب اشاره کرد.تکه

 یا شتر. (014، ص.4389پور، )عظیممانند مار : ـ کالبد حیوانی

کرد  توان به دو گروه کلی تاریخی و خیالی تقسیمهمچنین موارد موردمطالعه را می

 .(4)نمودار 

، به دو دسته های تاریخی در ایرانهای برگرفته از شخصیت/پیکرهعروسکۀ مجموع

  بندی است: قابل بخش
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 در ایران )مأخذ: نگارندگان( آساروانهای شناسی عروسکگونه :1نمودار 

dolls in Iran (Source: Authors) healer-mindTypology of Chart 1:  
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 های تاریخی های برگرفته از شخصیت. عروسک1ـ4ـ3

 های برگرفته از تاریخ ایران. عروسک1ـ1ـ4ـ3

اند، هایی را که در تاریخ ایران نقش منفی داشتههای ملی شخصیتدر اجرای آیین

دهند. سابقۀ اجرای ساخته و طی مراسم خاصی مورد تحقیر، توهین یا نابودی قرار می

توان از گزارش های عروسکی آیینی را که در بین عوام و دربار مشترک بود مینمایش

 جویی کرد. جوینی آورده است: ان شاه مغول پیعطامک جوینی دربارة عروسک دشمن

 مشاهده کس هرگز که عجیب ختایی هایلعبت و بودند آمده لعابان ختای از دیگر

 در که بود قومی هر صور نوع یک جملتآن از آوردند.می بیرون پرده از بود نکرده

 اسب دنبال در پیچیده سر در دستاری و کشیده سپید محاسن با را پیری آن اثنای

 صورت گفتند کیست، صورت که پرسید آوردند. بیرون کشان روی بر بسته

 فرمود آرند.می بیرون بالد از نمط برین را ایشان لشکرها که است یاغی مسلمانی

 (. 411ـ413، ص.4399) دارند توقف در لعب کار که

مدشاه باور بودند که اح ینبر ا یاز مردم عام یاریقاجار، بس رةاواخر دواحمدشاه: 

 رو،ین. ازاهاستیسیاو و امور کشور به دست انگل یارشده و اخت هایسیمجذوب انگل

بدن آن به دست  یمدشاه ساخته و پرداخته بودند که اجزاحبا نام ا یعروسک

به  خواستندینحو م ینبود و به ا یدهپوش یسیبود که پوشاک انگل یگردانعروسک

 (.98ص. ،4399 یضایی،)ب ندارد یاریختمخاطب خود القا کنند که شاه از خود ا

ی ساخته بختیار و چهارمحالعروسک اوزون حسن که در ناحیۀ اوزون حسن: 

ارتباط دارد.  (م4118ـ4103)قویونلو شود، به احتمال زیاد با نام اوزون حسن شاه آقمی

ها بود. سیالب وی در جنگ و ستیز دائمی با مردم مسیحی ناحیۀ قفقاز و عثمانی

های وی ، در ترکی به معنی دراز است. این نام باتوجه به تالش«اوزون»نام او  نخست
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گشایی و ارتباطات با اروپاییان، به این مفهوم باشد که حکم وی در برای جهان

که این لقب درمورد اردشیر هخامنشی با نام اردشیر شد. چنانها نیز اجزا میدوردست

، 4331)صفا، ( ثبت شده است 43لونگیمانوس ،04ماکروخئیر الید،درازدست )یا طویل

کرد،  یرانرا و یساهاگرجستان، کلم در 4103/ق 801 اوزون حسن در جنگ (.039ص.

را کشت،  یحیمس یونروحان ،مقدس را به تاراج برد یایبه اسارت گرفت، اشمردم را 

 یزگانغم یهاساخت و به سرنوشت یررا برد و اس یاریمردان، جوانان و کودکان بس

 یاناز گرج ینظام استفادة (.18، ص.4310 ، ترجمۀ جهاندار،4938ینتس، )هکرد دچار 

اوزون حسن، به  هایییماجراجو ینۀهز ینتأم یو غارت آنان برا یسلطان عثمان یهعل

/ ق890و  م4181/ ق 894 یهاعامل او در سال یعقوب،شده بود.  یلتبد یدائم اییهرو

 مغال یهناح یناز مردم ا یقدرخود ساخت و به یغمایاج دوبار گرجستان را آم م،4189

که تعداد  شودی. گفته مکردیم یشکشپ ینواح یگرگرفت که آنان را به مردم د یزو کن

 ی،شد )روزبهان خنج یزپر از غالم و کن ینواییهر ب یبود که خانه و سرا یها به حدآن

، با کنیزسازی زنان شود. عروسکی که از اوزون حسن ساخته می(041ص. ،4380

پشمی در روستاها بر دار قالی و این عروسک با خامه»طبقات فرودست ارتباط دارد. 

کاری کنند، شد که اگر کمشد و بدانان گفته میباف آویخته میجلو روی دختران قالی

(. شاید خاطرة 4( )نک: تصویر 4111)زمانی،« اوزون حسن شوهر آنان خواهد شد

و  4110های وسط گرجیانی به این منطقه آورده شده باشد که در سالهای او تستمگری

 بدین ناحیه سوق داده شدند. از نواحی قفقازم 4111
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: عروسک اوزون حسن )مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، سامان، چهارمحال و 1تصویر 

 بختیاری(

Picture 1: Uzon Hasan Doll (Source: Author Puppet Collection, Saman, 

Chaharmahal and Bakhtiari) 

تناوب دهد از دورة صفویه که ایران و عثمانی بهشواهد نشان میسلطان سلیم: 

ها ترین اینشد. مهمهایی که رنگ سیاسی داشت اجرا میاند، نمایشروابطی داشته

 یبهاءاهلل روحان بود که در دورة قاجار به کمال رسید و یمسلطان سل یبازعروسک

 یحاکم عثمان یبرا «یسلوح رئ»نام به یااز آن را در رساله یگزارش یان،گ بهائبزر

م(، تماشاگر این نمایش 4801در کودکی )حدود سال که  گویدیم ی. ودهدیم

و مردمان  «دزد و جالد» ،«یرشاه و وز»شامل  یم،مختلف کنار سلطان سل یهاعروسک

  (.91، ص.4399 یضایی،)بست ا بوده یگرد

م( قلمرو عثمانی را بسیار گسترش داد. او در جنگ 4001ـ 4040سلیم )نسلطا

م( ضربۀ بزرگی به حکومت صفوی زد که تا دورة نادر، همچنان پابرجا 4041چالدران )

سال گذشته بود. کین  411بود. از زمان چالدران تا دیدار شاردن از اصفهان، حدود 

ویان، تا این زمان کامالً ریشه دوانده بود سلیم و تبلیغات حکومتی صفایرانیان از سلطان
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گردانی سلطان سلیم در اصفهان بود. خاطرة بهاءاهلل را باید با و شاردن شاهد عروسک

درنظرگرفتن این نکته مطالعه کرد که وی وزیرزادة قاجاری بود و احتماالً این نمایش 

نتقاد تند و طنز در فضای درباری و در جمع اشراف اجرا شده است. محتوای نمایش، ا

توانست موجب . این نکته می(10، ص.4383 ،)صدیقداد از دربار عثمانی را نشان می

تشفی روحی درباریان باشد، اما باید درنظر داشت که انتقاد از دربار ایران و اشراف نیز 

 (.331، ص.4389پور، به صورت ضمنی در آن گنجانده شده بود )عظیم

 را برایآن عادی مردم. است بوده مختلفی هایصورت به کشیشاه آیین: کشانشاه

 روحیۀ و شجاعت انگیزة باالبردن یا و اشراف و شاهان از خود انتقام و کین فرونشاندن

 خود در مراسم با نام دیوگان این اما کردند؛می اجرا خود سرکشی و قهرمانی حماسی،

 و تقدیر هایبایستگی رفع ،بالگردانی بایستیمی آن هدف و شدهمی اجرا نیز دربار

 بوده پادشاهی رقیب یا دشمن مجازی( )و آیینی برکشیدن یا و پادشاهی آیین نوکردن

 بابلیان میان در که هستند آن گویای تاریخی اطالعات(. 001.ص ،4903 بیرونی،) باشد

 (.011.ص ،4308 رضی،) است داشته وجود آن مشابه نیز

و جشن مغان است.  دیروز ع یروز از ماه د نیو ا یروز پانزدهم از هر ماه شمس

را در  از گل و آن ایآرد سازند  ریاز خم یو صورت رندیمبارک گ تیغاروز به نیا

را، آنگه به آتش بسوزند.  نیگذار بنهند و خدمت کنند چنان که ملوک و سالطراه

که  ندیوگ نیو او بر گاو نشسته و چن هبود دونیروز فطام فر نیکه در ا اندآورده

و راحت  ریخهسال ب یتمام دیبخورد و نرگس ببو بیروز س نیهر که بامداد ا

و  یسال امان باشد از قحط یشب به سوسن تمام نیبگذراند و دود کردن در ا

است صدقه دادن و نزد بزرگان و مهتران شدن و  کیروز ن نیو در ا یشیدرو

 .(404 ، ص.4318 ،تیرفته )هدا رونیب رانیاز ا تروز زردش نیدر ا ندیگو
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 اجرا شاه خود حتی و دربار مردم، توسط که بوده عمومی جشنی میرنوروزی، آیین

شده، اگرچه ممکن است از لحاظ تاریخی یا چندوچون آیینی با دیگر مراسمات می

ای ندارد کشان تفاوت داشته باشد، ولی از لحاظ مفهومی و محتوایی تفاوت گستردهشاه

 به و صفویه زمان را بررسی کرد. این مراسم در آنتوان ی نیز میشناسو از نظر سنخ

 . است داشته جریان نیز او خود دورة در شیرازی، حافظ از شعری استناد

 گویم چو گل از غنچه بیرون آیسخن در پرده می

  که بیش از پنج روزی نیست حکم میرنوروزی

 (313، ص.4390)

 خ اسالم تاریهای برگرفته از . عروسک2ـ1ـ4ـ3

ها های منفی در تاریخ اسالم، معموالً از نگاه شیعی یا نقش منفی برخی از آنشخصیت

در تاریخ ایران قابل شناسایی هستند. در مطالعۀ این موارد باید درنظر داشت که مذهب 

 گرایی ایرانی آمیختگی پیدا کرده است.تشیع در طول تاریخ با ملی

است. در بعضی مناطق ایران، عروسکی از  )ع(علیملجم قاتل حضرت ابن: ملجمابن

سازند و تا او را در آغاز ماه رمضان با پوشاک عربی ولی به شکل و ظاهری زشت می

دارند. در این روز عروسک او را بیرون ملجم است نگاه میاین ماه که روز ابن 01

یان نهند. سپس شیعرس همگان است میآورند و در محلی که دیدرس و دستمی

، 4389پور، اندازند )عظیمو خدو بر رویش می کنندها میخشمگین بر او اهانت

برند و در آنجا به ملجم را به محل دیگری می( در بعضی مناطق، عروسک ابن001ص.

و « ملجم سوزانابن»(. این آیین با نام 439ص. ،4318 ،)خوانساری ابیانهکشند آتش می

 شود.شناخته می« ملیجک»، با نام نام عروسک نیز در برخی نقاط
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جایگزین مترسک در  0تصویر مرجان مرجن یا کولهعروسک کوله»مرجن: کوله

ای ژنده و کالهی نمدی با جارویی را از پارچههای کشاورزی شهرکرد است. آن زمین

های فولکلوریک دست در داستانبه(. جادوگر جارو4399)شمائی، « سازنددر دست می

مرجان به احتمال زیاد عروسک عبیداهلل بن زیاد بن شود، اما کولهایی بسیار دیده میاروپ

« کوله»و یارانش است.  )ع(امیه و از عامالن کشته شدن امام حسین ابیه سرکردة سپاه بنی

(. 4131/ص.3، ج. 4310زاده است )تبریزی، در زبان عامیانۀ فارسی به معنی حرام

شناسند و نام )پسر مرجانه( می« مرجانهابن»نام مادرش، به صورت  عبیداهلل بن زیاد را با

 پدر او مشخص نبوده است.

 
 : کوله مرجن، تصویرساز مرضیه خارا0تصویر  

Picture 2: Koleh Marjan, illustrated by Marzieh Khara 

ام ای با نهای دوگانهای از ایران عروسکدر منطقۀ جغرافیایی گسترده: 14ابودَردا

انداختند که برای نذری اند و درون آشی میساختهدردا را از خمیر میابودردا و زنش اُم

(. پس از پخته شدن آش، 3شده است )تصویر و تقسیم آن بین مردم پخته می

انداختند. تصور بر این های خمیری را از آن بیرون آورده و در آب روان میعروسک

کردن عروسک در آب، تندرستی بیمار و یا مشکل شدن آش و رها بوده که با پخته
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پور، ؛ عظیم10، ص.4303هنری، شود )شخصی که آش با یاد او پخته شده، برطرف می

 (. 01، ص.4384

 
 )مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، اردکان، یزد(دردا، : ابودردا و ام3تصویر 

Figure 3: Abu Darda and Ome Ddarda, (Source: Author Puppet Collection, 

Ardakan, Yazd) 

آش از نام  ینا و شایدباشد  یشهردرد هم ةممکن است با واژ عامه،ابودردا در باور 

تر احتمال قوی برگرفته شده باشد. رود همدانشهرستان کمالبه نام ابودردا در  یامنطقه

و از اصحاب نام ابودردا در صدر اسالم اینکه آدمک و آش ابودردا از نام شخصی به

به او در آیین شیعه وجود ندارد. قبری بود، اما نگاه چندان خوشایندی نسبت )ص(پیامبر

 به همین نام در محلۀ زهران در غرب شهر اصفهان وجود دارد. 

 های خیالی. عروسک2ـ4ـ3

 های برگرفته از موجودات اساطیری . عروسک1ـ2ـ4ـ3

شود، این پیکره را از چوب و نج اهالی میدر مواقعی که باران زیاد موجب رخر دجال: 

کند و کودکان دیگر، پشت آنان راه را با خود حمل میسازند و کودکی آن پارچه می
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ها را بر درخواست کمک از مردم آن مناطق، محلهافتند و با خواندن سرودهایی مبنیمی

سهمی از آنچه را  شود.دهند که بینشان تقسیم میگردند. مردم چیزهایی به آنان میمی

نهند و باز، سرودی بام مسجد میاند، به نشانۀ تقدیم به خورشید، به پشتدریافت کرده

دهند. این پیکره در زبان مردم در ستایش خورشید و تابش آن از ورای ابرها سر می

در نام این « خر»(. وجود هجای 049شود )همان، ص.نامیده می« ممدخرتو»محلی 

وجود خر آورد که از اعتقادات پیش از اسالم ایرانیان بهن را پدید میعروسک، این گما

؛ (110ـ113ص. ،4384 ،)رضیدر دریای فراخکرت « پاخر سه»بزرگ و عجیبی به نام 

( گرفته شده باشد. در دیگر 011، ص.4399یا خر دجال در آخرالزمان )سورآبادی، 

ای باران، خری چالق، کور و ناهموار مناطق ایران نظیر بختیاری و لرستان نیز برای تمن

بندند. نوجوانی بر آن نشانده و او های رنگارنگ آذین میرا با زنگوله و منگوله و پارچه

گردانند و نوازد. خر را در کوی و برزن با سروصدا میزند و دیگری دهل میساز می

خر »آورند که یها در این موقع فریاد برمگردانشود. صحنههمگان به دور آن جمع می

خر دجال ماهیتی نحس داشت و باور  (.304ـ301صص. ،4388ی، )ارشاد« دجال آمده

شدة های چیدهداشتن او، ناخنداشتند که ممکن است وارد خانه شود و برای دور نگه

 (.080، ص.4311ریختند )شکورزاده، خود را در ورودی خانه می

نام آالئیتی ساخته و با ی شبیه انسان به: در باورهای محلی گیالن، عروسک11آالتیتی

نهادند تا مانع از گزند آل به آنان شود. در کردند و بر جلوی قایق میشمعی روشن می

آویختند تا ها میساختند و در مردابمی 41زنایرا با نام آلگیالن، شکل ترسناکی از آن 

ه بازدارد. دربارة این را از نزدیک شدن به آن منطقموجب ترس کودکان شود و آنان 

، یی)عموزاده لیچاشد پیکره، ادبیات فولکلوریکی وجود داشت که به کودکان گوشزد می

. دریانوردان جنوب ایران نیز به موجودی به نام بابادریا اعتقاد (41 ـ44صص. ،4384

های داشتند که کالبدی شبیه انسان با برخی تفاوت در اعضا و تنی پوشیده از صدف
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برد و گیرد، به اعماق دریا میدارد. این موجود مهیب، دریانوردان را با خود می دریایی

ماندن از گزند او، در موقع احساس خطر کند. دریانوردان برای درامان با آنان آمیزش می

کردند که موجود را کوبند یا با نام بردن آهن، تصور میهای آهن را به هم میتکه

 (.419، ص.4301ترسانند )ساعدی، می

را ارجمند ماه بوده و ایرانیان آن نام پانزدهمین روز دی« دی به مهر»زمستان: 

ساختند و در گذرگاه اند. در این روز مردم، صورتی از گِل یا خمیر میداشتهمی

سوزاندند تا تجسمی از نابودی زمستان کردند و در پایان میرا کرنش مینهادند و آن می

 ،4380 ،)نورمحمدیو فراوانی و آسایش و آرامش باشد و برآمدن بهار 

نام ملکوس یا . زمستان در اساطیر ایران باستان برآمده از دیوی به(411ـ411صص.

، ترجمۀ باجالن 4980آورد )هیلنز، مرکوس بود که سرما و زمستان سخت را پدید می

 یو بود.(. به احتمال زیاد، پیکرة زمستان نماد همین د414: ص.4380فرخی، 

( آمده است. مالک که 11در قرآن )زخرف: « مالک»نام فرشتۀ جهنم یا  ک جهنم:مل

های مولک، ملوک و ملکوم آمده است، نام بتی مسین بود که در کتاب مقدس با نام

کردند؛ بدین شکل اعراب بر جوف نهاده بودند و آیینی بسیار هولناک بر گرد او اجرا می

روختند و چون بازوان مسین آن از تف آتش به سرخی افکه در درون آن آتش می

نهادند که غالباً یک طفل بود. آنگاه برای ای در دستان گشودة او میگرایید، قربانیمی

جلوگیری از تأثیر روانی ضجه و نالۀ قربانی، شروع به نواختن طبل و هلهله و شادی 

 (.010، ص.0031کردند )خزائلی، می

شود که همانند نام ملک جهنم ساخته میای به، پیکره)ع(ام رضادر ایران در تعزیۀ ام

را بر تن کرد. باالی ماسک توان آن های میانه است و مییال و کوپال جنگاوران سده

ای آغشته به نفت نهند که در درون آن، پنبه یا پارچهملک، مخزنی فلزی و کوچک می

نهد و گرزی را بر سر خود میآن  خوان هنگام اجرای نقش خویش،نهفته است. تعزیه

گر آتش سوزان جهنم و گیرد. لباس و آرایۀ این پیکره تداعیآتشین نیز به دست می
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عروسک دیگری به نام دیو بوده که در  (.14ص. ،4380 ،)افضلیملک آن است 

شده و مسئول مجازات گناهکاران بوده است بازی وارد صحنۀ نمایش میشبخیمه

 .(39ص.، 4311 ،پور)غریب

فهرست بزرگی از موجودات ماورائی مانند دیو، آل، لولو، پری، : ارواح طبیعت

اند. ها اعتقاد داشتهفرشته، بختک و ... وجود دارد که در اقصای شرق و غرب به آن

ها را با ساخت ها جن است که نزد مسلمانان، جنبۀ دینی دارد. برخی از اینترین آنمهم

ای برای کردند. برای مثال، لولو موجودی افسانهتداعی می هاییعروسک/ پیکره

را تر و متفاوتی از آن اما شکل بزرگ ، ذیل واژه(.4311 ،)دهخداترساندن کودکان بود 

ساختند و برای ترساندن پرندگان و حیوانات برای جلوگیری از ورود به با نام اُلولو می

مردمان چهارمحال و باور  در. (118/ ص.0، ج. 4384)شاملو، بردند کار میمزرعه به

را دارد شود و قصد خفه کردن وی بر انسان چیره میها که شب بختیاری موجودی

آرزویش برآورده ، را بگیردبینی گِلی آن  فردیکه صورتینام دارد و در « ایسیچی»

الینشان ها بر بسازند وشبشود به همین دلیل عروسکی از آن با گِل )بدون بینی( میمی

 (.1( )نک: تصویر 4111)زمانی،نهند می

 

 

 

 

 

 

 

 (چهارمحال و بختیاری ،سامان: ایسیچی )مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، 1تصویر 

Figure 4: Isichi, (Source: Author Puppet Collection, Saman, Chaharmahal and 

Bakhtiari) 
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 های ادبی های برگرفته از شخصیت. عروسک3ـ4ـ3

 یو زدوخوردها یرانا یسربازان روس به مرزها یاندازقاجار با دست ةدر دور: 11پتروشکا

 هاییشنام پتروشکا ساخته شده بود و در نمابه یآمده بود، عروسک یشکه پ بارییبتمص

 یاز آن برجا یاز خاطرها رفت و اثر یپس از مدت یشنما ین. ارفتیکار مبه یعروسک

یک  48بازی روسیه بود که استراوینسکیشبای سنتی در هنر خیمه. پتروشکا پیکرهنماند

م در پاریس به اجرا درآمد 4944بار در سال قطعه موزیک باله برای آن ساخت که نخست

عروسک پتروشکا نماد یک مرد دارای فرهنگ مردساالرانه و  (.10، 30ص. ،4314 یضایی،)ب

و رفتاری شیادانه در بیرون از خانه  کندخشن است که با همسرش با خشونت برخورد می

 کند. دارد. او صدای ناهنجاری دارد و با شیطان نیز مشاجره می

 هایی برای رفع نیازهای روزمره. عروسک4ـ4ـ3

اعتقاد به انتقال آسیب روحی و جسمی از شخصی به شخص دیگر از طریق زخم: چشم

رد. این باور منبعی اسالمی نگاه کردن، در بیشتر مناطق آسیای جنوب غربی وجود دا

(. استقبال ایرانیان از این آیه به حدی 00ـ04: قلمدارد و در قرآن تصریح شده است )

اند )مطهری، ها دانستهرا آشناترین و پرکاربردترین آیۀ قرآن در میان آناست که آن 

(. برای دورماندن از گزند 01، ص.4389؛ محمدی و رجبی، 111ـ113، صص.4391

توان به چشک ها میسازند که از جملۀ آنشمنان، در برخی مناطق اشیایی را میچشم د

که مادران  است خشمگین اژدهایی سوسمار یا مار، اشاره کرد. چشک موجودی به مانند

 زخم بر روی بند قنداق نوزادشان الصاقمنظور محافظت از تیررس چشمسیستانی به

(. دیگر عروسک متعلق به منطقۀ هرسین است که 014، ص.4389پور، )عظیم کنندمی

شوند زخم میلباس ژنده بر تن دارد و با فروبردن آتش در چشمانش باعث دوری چشم

 (.4111)فتحی، 



 4111آذر و دی  ،14، شمـارة 9 سال__________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

114 

 

ای دارای یک این اعتقاد وجود دارد که هر شخص، گنج، کتاب، یا خانهموکل: 

ای را مراقب و محافظ شیطانی یا فرشته موکل باشد، بدین سان یک جن یا موجودی

کنند موکلی را ای نیز با توسل به طلسم و جادو، سعی میکنند. عدهچیزی قلمداد می

هایی از مناطق جنوب و جنوب باختری ایران، برای منظور خود بگمارند. هنوز در بخش

)رک: ( 4111آویزند )موسوی، هایی بدین منظور بر نمای بیرونی ساختمان میعروسک

ها با لباس ای از عروسکهای محافظ خانه، دسته(. شکل دیگری از عروسک0تصویر 

ضمیر، ، ترجمۀ روشن4938، )ماسه نهادندها را در ورودی خانه میسربازان بودند که آن

 . (13ـ10/ صص.4، ج. 0030

 
 هندیجان(مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، : عروسک موکل )0تصویر 

Figure 5: Client Doll (Source: Author Doll Collection, Hindijan) 

توان کنترل بارش اندک یا زیاد تصور بر این بود که میرفع خشکسالی یا طوفان: 

های روانی در دست گرفت. در برخی مناطق، برای این منظور از را با اجرای برخی آیین

، 4389پور، )عظیمسیستان  در« سُزکله» (.1)تصویر کردند ها استفاده میعروسک

پور، ؛ عظیم84ص.: 4383 ،)محمدیان مغایربس در منطقۀ بجنورد باران(، 001ص.

در اطراف اردبیل  01و چالگینه (041همان، ص.) در گیالن 49یشهگکتره. (044: ص.4389
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در شمال  04«آفتاب کن ،آفتاب کن»ای با نام ( پیکره008ـ001، صص.4319)عبدلی، 

 فردی یا مترسک عروسک، شود؛ باهای مختلف اجرا میگونه ن قطع باران بهایران. آیی

، 4390در مراسماتی مانند پختن نان، آش نذری و... )ذوالفقاری،  چهره تغییر با

شکل ای را بهمالقهزنان برای طلب باران (. در چهارمحال و بختیاری و همدان 410ص.

با خوانش  دهند تاها میبه دست دختربچه وآرایند می« لینمچه گَچُ» ی به نامعروسک

کنند و آوری مختلف موارد الزم برای پخت آش را جمع هایمحلی از خانه هایترانه

 (. 4399سلیمی، ) زندریرا از ناودانی بر زمین می بعد از پخت آش مقداری از آن

 
 همدان(: چمچه گلین )مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، روستای آبشینه، 1تصویر 

Picture 6: Chomcheh Glalin, (Source: Author' Puppet Collection, Abshineh 

village, Hamadan) 

شد، برخی از زنان عروسکی در هندیجان زمانی که بارش باران بدل به طوفان می

صورت کردند که دست و پا و سر داشته باشد؛ در چهرة او موها بهای درست میپنبه

بستند شد و بر سر آن روسری میابرو با پارچۀ سیاه دوخته می چتری و چشم و

دادند تا زیر ناودان . این عروسک را به دست زنی که فرزند پسر داشت می(1)تصویر 

 (.4399)راشدی هندیجان،  آمدخانه خاک کند با این کار باران بند می
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 هندیجان( سُوِیره،روستای مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، بس ): باران1تصویر 

Figure 7: Rainfall (Soveyreh: Author Puppet Collection, Souira village, 

Hendijan) 

در این  .خواهی خراسان جنوبی استهای باراناز آیین 00تلو و متلوخواهی: اباران

چوب که از ای و با تکه شدندمیدور هم جمع پسر مراسم تعدادی از نوجوانان 

 (8)تصویر  کردندنام اتلو درست میشد عروسکی بهرچه به دور آن بسته میهای پاتکه

اهلل بده گرفت و با مراجعه به منازل مردم اشعاری ازجمله و یک نفر آن را به دست می

تو بارون/ به همت مزارون/ تلوی ما تشنه شده/ آب غدیرش مایه/ بزغاله شیرش مایه/ 

ون/ از چوی چوپونا بده/ از گز گورونا بده/ از باغ چوب و پنیرش مایه/ اهلل بده تو بار

 (.4399اده، زکفاش)کردند باغبونا بده ... طلب باران می

 
 

 

 

 

 

 

 روستای پردان زاده،مأخذ: مجموعۀ عروسک لیال کفاشخواهی اَتلو، ): عروسک باران8تصویر 

 خراسان جنوبی(

Figure 8: Rain-seeking doll: Atlo, (Source: Leila Kafashzadeh doll collection, 

Pardan village, South Khorasan). 
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 در خانه، فزونی برکت و تنگدستی رفع برای شهرکرد عروسکی دررفع تنگدستی: 

 نوعروس و شد،می تقدیم «کاکلی» به موسوم محلی شیرینی نوعی نوعروسان هدیۀ میان

 (4399 دهکردی، قربانی) دادمی قرار نان گنجه یا آردی( خمره)تاپو  را درآن  باید

 (.9)رک: تصویر 

 
 : کاکُلی، )مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، شهرکرد(9تصویر 

Figure 9: Kakoli, (Source: Author Puppet Collection, Shahrekord). 

های برای رفع نازایی زنان و فرزندآوری سریع نوعروسان، عروسکفع نازایی: ر

ناگاه در دامان زن خبرانه و بهر برخی مناطق، عروسکی را بیآیینی وجود داشت. د

 شده، متول نوزاد معنایبه پوتک(؛ 331، ص.4390انداختند )باجالن فرخی، می

 کردن، نذر سپس و از آن نگهداری و ساختن با نازا زنان که است مثالی عروسکی

 مانند کودکی و ندهست قائل جان آن برای مردم همچنین یابند.می شدن باردار شانس

 و نافذ تأثیر مردم در باور عروسک این(. 41)تصویر کنند می مواظبت او از زنده

 (.190، ص. 4389پور، عظیم(زنان دارد  باروری بر مأورایی



 4111آذر و دی  ،14، شمـارة 9 سال__________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

 
 (190ص. ،4389پور، عظیممأخذ: : پوتک، سیستان )41تصویر 

Figure 10: Potak, Sistan, (Source: Azimpour, 1389: p. 495) 

منزلۀ نگاهبان لباس عروس در صندوق در برخی نقاط، عروسکی را به: بالگردان

( 483/ ص.0، ج. 4301ضمیر، ، ترجمۀ روشن4919کردند )ماسه، لباس نگهداری می

نام هنگام بالیای طبیعی یا رویدادهای ناگوار، عروسکی بهدر مناطقی از آذربایجان، به

ی که احتماالً همراه عروس آمده است، توسط کودکان برای دفع شگون بد 03«باالگَلین»

(. عروسک بالگردانی کودکان در 004، ص.4389پور، شود )عظیمآن منزل دفن می

ها بازی بچهمنطقۀ سنندج بدین منظور ساخته شده و همراه با خاکستر حاصل از آتش

ن، نباید به پشت شود هنگام بیرون انداختن آدر شب گذشته به بیرون انداخته و گفته می

(. 08، ص.4301، )بلوکباشیشود سر نگاه کرد؛ چون موجب بازگشت بال و گزند می

]سفر  34، ص.0141بخش پسین این باور یادآور داستان زن لوط در متن کتاب مقدس )

از  00و زنش ائورودیکه 01[( و همچنین اسطورة بازگشت اورفئوس01:49پیدایش، 

 عروسک 01کانباستان است. نظیر این عروسک با نام ولیدوز  هادس در اساطیر یونان 

های مردم عروسکی را که قبالً از پارچه (.44)تصویر مناطق کردنشین است  مختص

اندازند و معتقدند که این اند به همراه خاکستر از خانه بیرون میالوان درست کرده

، صص. 4319ن، عروسک بالگردان اعضای آن خانواده در سال نو خواهد شد )کیوا

  (.90ـ91
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 پور، ا مهاباد، آذربایجان غربی(مأخذ: مجموعۀ عروسک پوپک عظیمکان ): ولی44صویر ت

Figure 11: Valikan, (Source: Poopak Azimpour Puppet Collection, Mahabad, 

West Azerbaijan) 

دارد که  در منطقۀ بختیاری وجود 01عروسکی نیز با نام شمسۀ اریس یا بهیک شمس

 (.40)تصویر  (4399تا روز چله، بالگردان زائو است )بهرامی، 

 
: شمسه آریس )مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، روستای باباحیدر، چهارمحال و 40تصویر 

 بختیاری(

Picture 12: Shamseh Aris, (Source: Author Puppet Collection, Baba Haidar 

village, Chaharmahal and Bakhtiari) 
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منظور دوری از نحوست در طول سال، ها بههنگام فرارسیدن نوروز بختیاری

 (. 4111کنند )محمدی، را زیر خاک دفن می( 43)تصویر نام بازنده عروسکی به

های زنانه احتماالً با نیت بارورسازی زمین سنتی است شکستن یا دفن کردن پیکرک

 (.93، ص.4393ست )طاهری، که در عیالم باستان نیز رواج داشته ا

 
چشمه، : عروسک بازنده )مأخذ: مجموعۀ عروسک نگارندگان، روستای ده43تصویر 

 چهارمحال و بختیاری(

Figure 13: Bazandeh doll, (Source: Author Puppet Collection, Dehcheshmeh 

village, Chaharmahal and Bakhtiari) 

 ؛(Eilers, 1976, p.17) نوزاد و مادر گردانبال عروسک کوبیسوزنهمزاد کودک: 

(، 01ص. ،4311 )پاینده، کردنشان حمام نخستین درکوبیدن عروسک پیازی و زمین

عروسک خشتی نوزاد برای جلوگیری از ربودن نوزاد یا تعویض او توسط موجودات 

که در آن،  08پر( و مراسم پمله101، ص.4384)طباطبایی اردکانی، ماورای طبیعی 

؛ 03ص. ،4311 ،حنیف و )چنگاییکشند، است روسک همزاد کودک را به آتش میع

عروسک همزاد و بالگردان کودک را مردم  .(131 ـ 133صص. ،4384 ،پورافراسیاب

 (.41( )تصویر 4399اده، زکفاشآویختند )گِراش از گهواره می
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 (ارسف ،زاده، گراشلیال کفاش )مأخذ: مجموعۀ عروسک: همزاد 41تصویر 

Picture 14: Hamzad, (Source: Leila Kafashzadeh Doll Collection, Gerash, Fars) 

 . تجزیه و تحلیل 4

های اند. عروسکتقریباً در همۀ ابعاد فرهنگ ایرانی حضور داشته آساروانهای عروسک

خورند و از تنوع شکلی و کارکرد چشم مینمادین در فرهنگ مناطق مختلف ایران به

ها رابط میان انسان با نیروهای طبیعی و هومی بسیار متنوعی برخوردارند. آنمف

چرا در برابر »موجودات ماورائی گزندرسان هستند و پاسخی به این پرسش ناخودآگاه: 

ساختن و « ای؟این سازوارة ستمگر و ددمنش، این شخص یا رویداد نابهنجار آرام گرفته

نسته از فرومردن و پژمردن نیروی حماسی مردم توانابود کردن عروسک آن شخص، می

جلوگیری کند، گویا با ساخت عروسک انسان علیه نابسامانی طغیان کرده است. 

شناختی های نمادینی همانند این، در تاریخ بشر بسیار ر  داده است. تفسیر روانآیین

 ,Mark)« سرکوب نیروی جنسی در برابر تابوهای فرهنگی»منزلۀ فروید از ختنه به

2003, p.44) قربانی ـ »کردن به مفهوم آمیختگی  عربی از قربانیو تفسیر عرفانی ابن

ها را نشان تواند اهمیت نمادگرایانۀ این آیینمی (311ص. ،4389)« کنندهنماد ـ قربانی
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دهد. فاصلۀ محو و نامشخص دین با آیین، گاهی ارزیابی مستقل آیین را از دین مشکل 

، 4191پریستلی، )آوری آیین/ دین به نماد برای چیرگی بر ناخودآگاه روی سازد. امامی

 پوشی نیست.چشمقابل (013ص. ،4394 ترجمۀ یونسی،

مداران، یا هایی با مضامین سیاسی برای هجو سیاستامروزه کاربرد نمادین عروسک

شود؛ آنچه در انتقاد از قدرتمندان و اعتراض به رفتارهای آنان در دنیا بسیار دیده می

هایی با مضامین ای بسیار قوی برخوردار است. ایرانیان در کنار عروسکایران، از پیشینه

اند. در دورة هایی با مضامین سیاسی داشتهجادویی، گرایش بسیار به داشتن عروسک

ها تسلط مغوالن، ایرانیان خلع سالح شدند و حق سوار شدن بر اسب را نداشتند. آن

داد کردند که در آن، مردی با اسب چوبی حرکات خاصی را انجام میر میآیینی برگزا

دانستند و از آن ها نمادگرایی را مهم و مؤثر می(. آن411، ص.4391)جعفری دهکردی، 

داری نیروی حماسی در برای ارتباط با طبیعت، موجودات ماورائی، تخلیۀ خشم، زنده

 کردند.گر استفاده میبه ناخودآگاه پرسشگویی دوران تاریک و سرانجام، برای پاسخ

 . نتیجه1

سخنان ناگفتۀ بسیاری دارند، اما  آساروانهای در تاریخ پرفرازونشیب ایران، عروسک

های ارزشمند تا حد زیادی به ساختهسبب عدم تعلق به فرهنگ رسمی، این دستبه

فیایی و فلسفی سه قارة اند. فرهنگ ایرانی که در نقطۀ تصادم جغرافراموشی سپرده شده

های بزرگ ابراهیمی و هندی رشد کرده، آسیا، اروپا و آفریقا، و در همسایگی دین

های ای مداوم از رویارویی با یورشزیستی، باززایی و شکوفایی را در چرخهقابلیت پیله

های داخلی دارا شده است. پویایی و تداوم چنین فرهنگی در خارجی و آشوب

کوب اسب فاتحان بوده است، در گرو پذیرش مواره خاکش سمسرزمینی که ه

 ها را با عنوان اندیشۀ مقاومت منفی مطالعه کرد.توان آنراهکارهایی بوده است که می
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ای از یک دیگری منزلۀ بدل یا رونوشتی از دیگری، چه نشانهاستفاده از عروسک به

هایی بود ی برای بیان همه حرفنیرومند یا جبار، و چه نماد یک نیروی فراطبیعی، روش

را از سازنده یا که طبیعت، قدرت حاکمه، دین مستقر یا باورهای عمومی، امکان آن 

اعتراض  نشاندند،ها با نابودی آیینی عروسک، خشم خود را فرومیگرفت. آنکنشگر می

ها، اینآمدند و از پس همۀ کردند، با نیروهای طبیعت از سر رازونیاز یا گالیه درمیمی

 شدند.داشتند و آسوده میبار روانی را از دوش خود برمی

های ملی یا قلمرو سرزمینی ایران ساخت عروسک از شاهان ستمگر یا غاصبان حکومت

ها همچنان دیده شدن روزگاری دراز پایداری برخی از آنچنان رایج بوده که با سپری 

زمان کمیک و دشاه )نمادی همشود. پیکرة منفوری از اوزون حسن، عروسک احممی

های نقل از شاردن( که تا سالسلیم، از دورة صفویه )بهتراژیک(، و نیز عروسکی از سلطان

 شد، مبین این مسئله است.نقل از بهاءاهلل( همچنان ساخته میمیانی دورة قاجار )به

مراه در ایران با ابراز احساسات مختلفی ه آساروانهای آیینی نمایش با عروسک

ها این پیام را به ناخودآگاه بوده است: خشم، نفرت، هیجان حماسی و خنده. و همۀ آن

توانم بالی طبیعت یا آسیب شخص جبار من قدرت انتقام دارم، می»داد که: شخص می

بازیگر خود را از این پندارة عروسکین فراتر نشان « را به تمهیدی به وی بازگردانم!

ثابت کند که او توان بیانگری احساسات خود را دارد، اما  خواستداد؛ گویا میمی

 عروسک در این امر ناتوان است.

 هانوشتپی

1. Mind-healer  

2. Willendorf 

3. Lespuque 

4. Von Boehn 

5. Dorian 
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6. Apep 

 . در ترکی به معنای عروس مالقه.1

خرمن  کی/ خوادیمشک مشک آب م /خوادی/ قاشق قاشق روغن مخوادیم یچ نیچمچه گل»: نبرگردا. 8

/ ازآسمان خوادیحرکت م نی/ از زمخوادیم یقربان ی/ قوچ و گوسفند براخوادیبزرگ م ابیآس و

 «.خوادیبرکت م

9. Chuliqizak 

 معنای عروسک کفگیر.. در گلیکی به41

لحاف ؛ دهیپوس هدیپوس دهیپوس ؛ آیاگر امروز نشد فردا؛ کن هوا را مساعد مالقهعروس »: برگردان. 44

فردا ؛ تابش تابش تابش ؛ آیختهیما فرور ۀخان ۀدامن؛ دهیسم گوساله پوس؛ دهیدم گاو پوس؛ دهیعروس پوس

 «.آفتاب بتابد

12. Makroxeir 

13. Longimanus 

بوده؛ رفتار متناقض وی ( ص)پیامبر صحابۀ و یکی از خزرج نوادگان از مالک یا ابودردا بن . عویمر43

، ج. 4140حجر، )ابن و باطل )از منظر ایدئولوژی شیعی در جنگ صفین( مشهور استبا جبهۀ حق 

 (.100/ص. 1

14. Alatiti 

15. Al zenay 

16. Petrushka 

17. Igor Stravinsky. 

18. Katarah Gishah 

19. Chalgineh 

20. Aftab kon Aftab kon 

21. Attalo va Mattalo 

 .در ترکی به معنی عروس عزیز. 00

24. Orpheus 

25. Eurydice 

26. Valikan 

27. Shamseh Aris- Shamseh Beik 

28. Pamle par 
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 قرآن کریم.

 .العلمیه دارالکتب :بیروت .1ج .الصحابه تمییز فى اإلصابه(. 4140. )ا حجر،ابن

: تهران. موحد .ع.م: تحلیل و توضیح و برگردان و درآمد. الحکمفصوص (.4389)م.  عربی،ابن

 نوروز.

 : آرون.تهران .یاریفرهنگ بخت(. 4388م. )ع. ارشادی،

 . قم: زهیر.جغرافیای تاریخی نهاوند(. 4384ا. )پور، ع.افراسیاب

. های آقای هاشم فیاضنقش و جایگاه صورتک و ماسک در تعزیه(. 4380افضلی، ر. )

 نامۀ کارشناسی. تهران: دانشگاه سوره.پایان

 . تهران: افکار.شناسی اسطوره و آییندر قلمرو انسان(. 4390ن فرخی، م. ح. )باجال

 . تهران: وزارت آموزش و پرورش.فرهنگ عامۀ مردم تهران(. 4301باشی، ع. )بلوک

 . الیپزیک: چاپ دکتر ادوارد زاخائو.الخالیهآثارالباقیه عن القرون(. 4903بیرونی، ا. )

 .13ـ00 ،3 ،آرش. یراندر ا بازیشبیمه(. خ4314). ب بیضایی،

 . تهران: روشنگران و مطالعات زنان.نمایش در ایران(. 4399بیضایی، ب. )

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و های گیل و دیلمها و باورداشتآیین(. 4311پاینده، م. )

 مطالعات فرهنگی.

: تهران .1ج. (4394) ا. یونسی . ترجمۀغرب ادبیات در سیری(. 4191) ب.. ج پریستلی،

 .امیرکبیر

 سینا.. تهران: کتابفروشی ابن3. به اهتمام م. معین. جبرهان قاطع(. 4310تبریزی، م.ح. . )

 گاه.. تهران: بنطلسم: گرافیک سنتی ایران(. 4380تناولی، پ. )

از سمند رزم تا اسبان جان؛ اسب در اندیشه و هنر ایرانی از (. 4391جعفری دهکردی، ن. )

 . تهران: تایماز.باستان تا صفویه عصر
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 دنیای: تهران قزوینی. م. ع تصحیح به .4ج .جوینی جهانگشای تاریخ(. 4399)م.  جوینی،

 کتاب.

 . تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.فرهنگ قوم لر(. 4311چنگایی، ع.، و حنیف، م. )

 . تهران: سمت.ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمه(. 4399نیا، م. )حافظ

 . تهران: آسمان خیال.دیوان حافظ(. 4390حافظ شیرازی، ش.م. )

 .00، 41، واگیله .(. کتره گیشه: مراسم سنتی جهت بندآمدن باران4310). خاتمی، ع

 تهران: زوار.دیوان خاقانی شروانی. (. 4338خاقانی شروانی، ا. )

 . تهران: امیرکبیر.اعالم قرآن(. 0031خزائلی، م. )

 . تهران: گنجینۀ هنر.ابیانه و فرهنگ مردم آن(. 4318وانساری ابیانه، ز. )خ

 . تهران: امیرکبیر.رباعیات(. 0030نیشابوری، ع. )خیام

 . تهران: دانشگاه تهران.نامۀ دهخدالغت(. 4311دهخدا، ع.ا. )

 چشمه. تهران:باورهای عامیانۀ مردم ایران. (. 4391ذوالفقاری، ح. )

 ۀخوانی در ادبیات عامخواهی و بارانهای بارانبررسی و تحلیل نمایش(. 4390) ذوالفقاری، ح.

-14 ،1، ادب پارسی ۀنامکهن .گردی و عروس باران(های کوسهایران )با تکیه بر نمایش

99. 

 اساطیر. تهران: (.4380باجالن فرخی ) ترجمۀ م.ح. .ایران اساطیر(. 4980)هیلنز، ج.ر. 

 .فروهر: تهران. های ایران باستانشماری و جشنگاه(. 4308. )رضی، ه

 . تهران: سخن.دانشنامۀ ایران باستان: عصر اوستایی تا پایان دوران ساسانیان(. 4384رضی، ه. )

 ینسالط یران)شروع حکم ینیام یآراعالم یختار(. 4380). ف ی،اصفهان یخنج روزبهان

 مکتوب. یراث. تهران: م(یانو ظهور صفو یونلوقوآق

 تحقیقاتو  های مؤسسۀ مطالعاتمجموعۀ مونوگرافی . تهران:اهل هوا(. 4310ساعدی، غ. )

 .دانشگاه تهراناجتماعی 

 ن: مرکز تاریخ.تهرا ی.مدرس صادق .به کوشش ج .یرتفس(. 4399. )عا.  ی،سورآباد
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 کوشش آ. سرکیسیان. تهران: مازیار.. به0. جکتاب کوچه(. 4384شاملو، ا. )

 : سروش.تهران .مردم خراسان ۀو رسوم عام یدعقا(. 4311. )ا شکورزاده،

 . تهران: نمایش.بازی ایرانشبپژوهشی در خیمه(. 4383صدیق، ی. )

. هجری چهاردهم قرن تا تاریخی عهد ترینقدیمی از ایران در سراییحماسه(. 4331)ذ.  صفا،

 .امیرکبیر: تهران

. تهران: روشنگران و ساطیر ایران و جهانایزدبانوان در فرهنگ و ا(. 4393طاهری، ص. )

 مطالعات زنان.

 . تهران: شورای عمومی استان یزد.فرهنگ عامۀ اردکان(. 4384طباطبایی اردکانی، م. )

 ، تهران: مؤلف با همکاری ققنوس.ها و تالشانتات(. 4319عبدلی، ع. )

. تهران: سنتی ایران های عروسکی آیینی وها و نمایش(. فرهنگ عروسک4389پور، پ. )عظیم

 نمایش.

نامۀ . پایانآلوزنای یا جن مرداب در باور صیادان و مردان گیالن(. 4381عموزاده لیچایی، ا. )

 کارشناسی. تهران: دانشگاه تهران.

. تهران: کانون های عروسکیها و نمایشعروسکورود به قلمرو شبه(. 4311پور، ب. )غریب

 پرورش فکری.

 .تهران: اشتهادشاهنامۀ فردوسی. (. 4381فردوسی، ا. )

 لندن: ایالم. ترجمۀ هزارة نو.(. 0141) کتاب مقدس

 . تهران: سازمان چاپ تبریز.نوروز در کردستان(. 4319کیوان، م. )

(. تبریز: مؤسسۀ 4301ضمیر ). ترجمۀ م. روشن0. جمعتقدات و آداب ایرانی(. 4919ماسه، ه. )

 تاریخ و فرهنگ ایران.

ضمیر. تبریز: مؤسسۀ تاریخ و . ترجمۀ م روشن4. جمعتقدات و آداب ایرانی(. 4938)ماسه، ه. 

 فرهنگ ایران.
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 قاجار دورة از تهران منازل ورودی سردر هایکتبیه بررسی (.4389م.ع. ) رجبی، ر.، و محمدی،

 .08-49 ،40 ،نگره تاکنون.

 .83-81، 18 و 11، هنر کتاب ماههای عروسک باران. (. ترانه4383محمدیان مغایر، ز. )

  شناسان.. تهران: جامعهروش تحقیق کیفی، ضد روش(. 4390محمدپور، ا. )

 صدرا. تهران: .01. جآثار مجموعه (.4391م. ) مطهری،

 تهران: پارسا. .رانیفرهنگ مردم: فولکلور ا(. 4319). ع ا،یرنیم

 یرکبیر.تهران: ام. ظامیم نکلیات دیوان حکی(. 4330ای. ا. )نظامی گنجه

 .سینا. تهران: ابنخسرو و شیرین(. 4333ای. ا. )نظامی گنجه

 .تهران: دانشگاه تهران. روش پژوهش و نگارش علمی: راهنمای عملی(. 4391) ع.، ینظر

 کارشناسی. تهران: دانشگاه سوره. ۀنام. پایانجادوی عروسک(. 4380نورمحمدی، ر. )

 تهران: چشمه. .انریمردم ا ۀفرهنگ عام(. 4318). ص ت،یهدا

 .ایرانی شناسوزارت فرهنگ و هنر مرکز مردمتهران:  .های نوروزیآیین(. 4303هنری، م. )

. یو ظهور دولت صفو یونلوقوحکومت آق یران؛در ا یدولت مل یلتشک(. 4938). و هینتس،

 .ی. تهران: خوارزم(4310) جهاندار .ترجمۀ ک

 سخن.: تهران. (4311سروری ) م.ح ترجمۀ. دین و شناسیروان(. 4938)گ.  ک. یونگ،

 ها(ب( منابع شفاهی )مصاحبه

 دار. استان چهارمحال و بختیاری. باباحیدر.سواد. خانهساله. بی 10. بهرامی، ک

 دار. استان خوزستان. سُویره.سواد. خانهساله. بی 10راشدی غ. 

 هارمحال و بختیاری. سامان.دار. استان چسواد. خانهساله. بی 11زمانی، م. 

 دار. استان چهارمحال و بختیاری. بِن.سواد. خانهساله. بی 14سلیمی،  . 

 ساله. کارشناسی. عضو شورای شهر. استان چهارمحال و بختیاری. فرخشهر. 03شمائی، م.ع. 

 دار. استان کرمانشاه. شهر هرسین.ساله. دیپلم. خانه 04فتحی، پ. 

 دار. استان چهارمحال و بختیاری. شهرکرد.ساله. ابتدایی. خانه 11قربانی دهکردی، م. 

. استان تهران. پژوهشگر حوزه کودک و میراث فرهنگیساله. کارشناسی.  00اده، ل.زکفاش

 تهران.
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 دار. استان چهارمحال و بختیاری. دهچشمه.سواد. خانهساله. بی 18محمدی، ک. 

ون پرورشی و فکری کودکان. استان خوزستان. ساله. کارشناسی. مربی کان 31موسوی، ز. 
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