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Research Background 

Generally, the research and studies done on and about ancient Iranian 

theatrical traditions can be classified into two categories: the first 

division does not adopt mythology as its main approach. it just deals 

with mythological representation in the historical exploration of 

theatre. Among such research are Iranian pperformance traditions by 

Beeman (2011), A study on Iranian theatre by Beyzai (2011) and The 

evolution of traditional theatre and the development of modern theatre 

in Iran by Emami (1987). The second category, however, employs 

mythological approach. The following works fit these division: 

Ashourpoor’s Iranian theatres (2011) collection, Sadeghi’s 

Introduction of ritual drama (1994), and Samini’s Theater of myths 

(2020). 

Questions, Hypothesis and Objectives: 

Some traditional performances, which have survived throughout the 

history and within the heart of the popular culture, have benefited 
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from mythological patterns along with prevalent mythological 

contents. One of these significant patterns relates to the scenario of the 

god/hero in a battle with a dragon or a creature that creates chaos. In 

this plot, god or a hero fights with a demonic force or a manifestation 

of it, and as a result, the whole creation of the cosmos is impacted; 

something or someone will be released from a captivity (Sarkarati, 

2021). This pattern and dramatic representation of cosmic battle can 

be regarded as the major dramatic background of many Iranian 

traditional performances. This fact highlights the need for further 

studies and research in this field. Such research also calls for more 

attention to these theatrical traditions in the modern discourse of 

theatrical analysis. In this article, we will answer these questions: How 

the pattern of cosmic battle is represented as a central theme in some 

Iranian performative traditions such as Sukhan-vari, Daeeshmeh 

Ashiq, Pahlavan Panbeh, Pahlavan Kachal, Mir-e Nowrusi, and how 

those performances are related to shark? How a traditional 

performance can function more than a ritual and how can it be 

considered as a social necessity? 

Discussion 

As Eliade wrote, myth is a repetitive narrative that talks about 

creation, and human beings become synchronous and 

contemporaneous with mythical events through rituals (Eliade, 2014). 

In other words, the representation and indoctrination of the primordial 

narrative of a myth is made possible by theatricality. Accordingly, 

time, space, and objects in ritual performances are bifunctional and 

carry metaphorical features with themselves that Eliade calls 

sacred/holy representation (Eliade, 2020).  
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The mythical pattern of the god/hero who kills a primordial monster, 

in combination with the concept of Iranian duality, is apparent in the 

structure of performances such as Sukhan-vari, Daeeshmeh Ashiq, 

Pahlavan Panbeh, Pahlavan Kachel, Mir-e Nowrusi, and shark-

related shows. In the plot of these traditions, two characters fight with 

one another, either a verbal battle or a physical one. The winner is 

cherished as is spring, fertility, and order, and the loser is disregarded 

as winter, sterility and chaos. Accordingly, both spectators and 

performers participate in an eternal event. 

Conclusion 

It can be concluded that in the first place the plot of cosmic battle is a 

theatrical pattern, and the concept of battle can be considered as a 

dramatic theme. The similarities of the scenarios and the forms of 

manifestation of the sacred entity in the above-mentioned traditions 

confirm this claim. Ritual as a mediator of contemporaneity with 

religious experience, has a purely repetitive character, but theatre can 

move this repetition to another stage, and lead it away from the limited 

borders of ritual and expand it wide as far as possible. It is why 

traditional plays can go beyond the status of pure exhibitions and lead 

to a social change. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0310 فروردین و اردیبهشت، 34، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.43.9.2 

 

 های سنتی ایرانبازتاب الگوی اساطیری نبرد کیهانی در نمایش

 3امرئی مختاباد مصطفی سید، 2*نجار اسماعیل ،1شریعت اشکان سید

 (10/01/0311پذیرش:  01/10/0311)دریافت: 

 چکیده

های دینی مایهترین درونتبع آن الگوی اساطیری پیکار کیهانی یکی از اصلیاندیشۀ ثنویت و به

های نمایشی ایران حتوا و هم در ساختار اجرایی سنتشود که هم در مایرانیان شمرده می

ای دو شخصیت با سرشتی متضاد یا هدفی متعارض با مشاهده است. در این طرح اسطورهقابل

پردازند و در نتیجۀ آن نوعی آفرینش همچون رهایی آب، رهایی از یکدیگر به جدال می

افتد. ما در اروری جهان اتفاق میچنین بطور کلی حرکت از آشوب به نظم و هماسارت یا به

شکلی نمادین های نمایشی ایرانی شاهد بازتاب پیکار کیهانی هستیم، پیکاری که بهبرخی سنت

آورد و از طریق این الگوی قابل تقلید، اشخاص، اشیا ای را به نمایش درمیواقعۀ ازلی اسطوره

شود. در این مقاله ر مقدس بدل میو مکان نمایش از خود فراتر رفته و هر جزء آن به تجلی ام

های اساطیری و بررسی تجلی امر قدسی موجود در گیری از ریشهتالش شده است تا با بهره
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های سنتی نگاری نوین میرچا الیاده، به نمایشهای نمایشی در چارچوب نظری تاریخگونه این

« میرنوروزی»مرتبط با  هایو نمایش« کچلپهلوان»، «هادئیشمه آشیق»، «سخنوری»ازجمله 

طور اخص مسئلۀ پیکار، در نگاهی تحلیلی انداخته شود و مطالعه شود چگونه این الگو، و به

مثابۀ نوعی ضرورت اعتقادی و زیستی در فرهنگ عامه های سنتی بازنمایی شده و بهنمایش

 موردتوجه واقع شده است.

فرهنگ عامه، نمایش در ایران،  شناسی، آیین، نمایش آیینی،اسطورههای کلیدی: واژه

 ثنویت ایرانی.

 . مقدمه1

ها بوده است. مثابۀ موضوع روایت از دیرباز مورداستفادة نمایشای بهمضامین اسطوره

دهند های سنتی که در قلب فرهنگ عامیانه به بقای خود ادامه میحال برخی از نمایش

اند. سناریوی مند شدهاساطیری بهره ها یا الگوهایشان نیز از اسطورهدر ساختار اجرایی

ترین مربوط به ایزد/ قهرمان اژدهاکش در ترکیب با اندیشۀ ثنویت ایرانی یکی از مهم

مشاهده است. طبق قابل هارود و ردپای آن در بسیاری از نمایششمار میاین الگوها به

کند و یکار میای از او پاین الگوی اساطیری یک ایزد/ قهرمان با اهریمن یا جلوه

دهد. پیوند نمایش و شود یا تحولی در آفرینش رخ میدرنتیجه جهانی آفریده می

شود تا زمان، مکان، اشیا و اشخاص نمایش از خودشان فراتر بروند و اسطوره باعث می

هنگامی با شوند. مسئلۀ همای بازنمایی ای اسطورهاز طریق جلوة امر قدسی در واقعه

های سنتی را قلید الگوی آفرینش بخش مهمی از ضرورت اجرای نمایشواقعۀ ازلی و ت

 هایی از آن اشاره خواهیم کرد. به خود اختصاص داده است که در این پژوهش به گوشه

 بیان مسئله . 1ـ1

طور که در بر حضور تئاتر در ایران ــ آنهای مستدلی مبنیشناسی دادههای باستانیافته

کند، اما باوجوداین و با توجه به پیشینۀ خورد ــ ارائه نمیمی یونان یا هند به چشم
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های شفاهی تأثیرگذاری که در فرهنگ ایران وجود دارد، تاریخی، فرهنگی و سنت

اند که با الگوهای اساطیری کهن مردمان های نمایشی متنوع و مهمی تجلی یافتهسنت

ترین این الگوها که در بستر از مهم داشتند و دارند. این سرزمین ارتباطی زنده و نزدیک

های نمایشی در فرهنگ عامه به بقای خود ادامه داده است الگوی پیکار کیهانی سنت

است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه الگوی نبرد کیهانی 

ری، دئیشمه های نمایشی ایران ازقبیل سخنوای مرکزی در برخی از سنتمایهمثابۀ بنبه

های مرتبط با کوسه بازنمایی کچل، میرنوروزی و نمایشپنبه، پهلوانها، پهلوانآشیق

 شده است. 

 . پیشینة تحقیق2ـ1

های نمایشی موجود ای در زمینۀ سنتهای اخیر تحقیقات و سمینارهای گستردهدر سال

را برایشان درنظـر   توان دو بستر مطالعاتی اصلیدر ایران باستان انجام شده است که می

فـرض  هـای اسـاطیری را نـوعی پـیش    ها کـه ریشـه  گرفت: نخست گروهی از پژوهش

شناسـانه و  شناسـانه، نگـاه جامعـه   اند و به جای نگـاهی اسـطوره  مطالعاتی درنظر داشته

اند. برای مثال در مجموعـۀ شـش جلـدی    های نمایشی داشتهشناسانه به این سنتمردم

که به کوشش حمیدرضا اردالن توسط انجمن نمایش به چاپ  های آیینی و سنتینمایش

های آیینی که با اساطیر ایران پیوندی عمیـق دارنـد پرداختـه    رسیده به برخی از نمایش

( 04۳0) باسـتان  رانیـ در ا یـی اجرا یهاسنتکتاب  دریمن ب امیلیو شده است. همچنین

داشته، اما بیشتر از هـر چیـز   های نمایشی ایران کهن برخی از آیین یهابه نشانه ینگاه

هـای نمایشـی را موردبررسـی قـرار داده     نقش اجتماعی و کارکردهای جمعی این آیین

 شینمـا دهد که چگونه ( شرح می04۳۱)نمایش در ایران است. بهرام بیضایی در کتاب 

راهـش را جـدا    چطـور  وجود آمده وبه انیمرتبط با اد یهانییو آ یمذهب یهاسنت از

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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تکامـل  به هنری مستقل تبدیل شود. ایرج امـامی نیـز در فصـل نخسـت کتـاب      تا  کرده

هـای سـنتی و   ( نگاهی به نمـایش 0۳01) 0نمایش سنتی و تحوالت تئاتر مدرن در ایران

های پیشین بیش از هر  چیز به چگـونگی اجـرای   آیینی ایرانی داشته، اما همچون نمونه

ـ بنیی در کتـاب  طـا ع یجنت ابوالقاسم ها پرداخته است.این نمایش ـ ا در شینمـا  ادی  رانی

هـا را  و ایـن نشـانه   داده قـرار  موردتوجـه را  یمتعـدد  یااسـطوره  یهاتیروا( 0444)

هـا  در ایران باستان معرفی کرده است. دستۀ دوم از پژوهش عنوان سند وجود نمایشبه

مواجهـه درنظـر    عنوان بنیـان شناسانه را بهگیرند که اساساً نگاه اسطورهآثاری را دربرمی

شـکل  بـه هـای ایرانـی،   کتاب نمایشاند. برای مثال صادق عاشورپور در مجموعه داشته

های ایرانـی قبـل و   دیگر نمایش( و 04۳1) های کیش زرواننمایش اخص در دو کتاب

هـای  شناسانه به کیش اسـرارآلود زروانـی و آیـین   نگاهی اسطوره (04۳1)بعد از اسالم 

پنبـه یـا   کچل، پهلـوان هایی سنتی متأخری همچون پهلوانو نمایشنمایشی مرتبط با آن 

های در آیین سازی سیاستنامتناهیبازی داشته است. علیرضا ارواحی نیز در کتاب سیاه

هـایی  کشی یا آیینهایی همچون مغ( ذیل بررسی بازتاب سیاسی نمایش04۳۱)نمایشی 

هـا داشـته   بنیاد اساطیری ایـن آیـین   که با تغییر فصل در ارتباط هستند توجه خاصی به

ای یـک بررسـی از باورهـای اسـطوره    »هـایی همچـون   است. چنین نگاهی را در مقالـه 

( بـه قلـم علـی    040۱« )سیاوش، میترا و آناهیتا در ارتباط با نظریۀ خاسـتگاهی نمـایش  

به بینیم که الدین صادقی می( به قلم قطب0414« )مدخلی بر نمایش آیینی»مهدی و شیخ

یابند نگـاهی  اسطوره و آیین به عنوان مفاهیمی که با خاستگاه نمایش در ایران پیوند می

اند. نغمه ثمینـی نیـز در کتـاب    ویژه دارند و به نوعی آن را مبنای مطالعۀ خود قرار داده

ای شــکل اخــص متــون نمایشــی را از منظــر اســطورهبــه( 04۳۳)تماشــاخانۀ اســاطیر 
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های نخستین به برخی از صور نمایشـی متـنا از نبـرد    ر فصلموردکاوش قرار داده و د

 میان دو قوه اشاره داشته است. 

 . ضرورت و اهمیت تحقیق3ـ1

شکل خاص موضوعی و ای نبرد کیهانی بههدف از این پژوهش، بررسی الگوی اسطوره

ه های سنتی متنوعی متجلی شده و از دیرباز موردتوجمثابۀ الگویی است که در نمایشبه

رسد پیکار کیهانی در اساطیر ایران به اشکال نظر میزمین بوده است. بهمردم ایران

های مایۀ دراماتیک بسیاری از نمایشمثابۀ جانمختلف و گوناگونی جلوه کرده و به

بررسی است که خود نشان از ضرورت بررسی و تحقیق بیشتر در این باب ایرانی قابل

تواند به توجه بیشتر گفتمان جاری تئاتر ایران به شی میدارد. همچنین طرح چنین پژوه

 های نمایشی منجر شود. این سنت

 . بحث2

 گری و نمایش. روایت1ـ2

 شناخت یبرا یابزار ۀمثاببه بلکه یسرگرم کی عنوانبه تنهانه یگرتیروا و تیروا

تا امروز  یذات ۀمسئل نیا و بوده انسان یبقا نیتضم یبرا یاساس یرکن رامونیپ جهان

 گرد بدن حرکات رهگذر از یگرتیروا. است کرده حفظ را خود پررنگ نقش زین

 یساختاربند از قبل موزون حرکات ای) رقص یاریبس رو نیهم از و افتهی یتجل آتش

 و انهیبازنما یفرم اند کهی درنظر گرفتههنر اشکال نیترکهن از را( زبان عنوانبه آواها

 یشینما تالش ینوع را رقص اگر ستین راهیب کند.را متجلی می انهیگراتیروا یتیماه

 و میریبگ درنظر جهان در ییابتدا انسان مشارکت و ییبازنما د،یتقل مکاشفه، یبرا

 یرفتارها نینخست از «واقعه کی یشینما ییبازنما» و «دادن شینما» عمل که مییبگو

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 آیین، که رسانده است جهینت ینما را به اشناسان باستان یهاافتهی. است بوده یبشر

هایی نمایشی در سنت 1.دارند ی با همناگسستن و کهن یوندیپی گرتیروا و رقص

در بهترین شکل »رسند. به باور صادقی گری و تجربۀ دینی به تکامل میپیوند نمایش

ای این دو مفهوم ]نمایش و دین[ به ظاهر متفاوت خود مصداق کامل وحدت ریشه

(. از همین 141، ص.0414)صادقی، « پنداشتان آن را مفهومی یگانه میاست که انس

یابد و عنوان ضرورتی درنظر گرفت که در آیین تجلی میتوان بهگری را میرو نمایش

نویسد، آیین همیشه با اسطوره رسد. آنطور که الیاده میرفته رفته به استقاللی هنری می

هنگام و از طریق آیین با واقعۀ اساطیری هم در ارتباط است و به بیان بهتر انسان

گری واسطۀ نمایشای به(. این تکرار روایت ازلی اسطوره04۳4شود )الیاده، عصر میهم

های آیینی زمان، مکان و اشیا خاصیتی دوگانه یابد، از همین رو در نمایشامکان می

. در آیین و به تبع آن در (04۳۳نامد )الیاده، یابند که الیاده آن را تجلی قدسی میمی

شود، مکان نیز دچار های سنتی، زمان تاریخی به زمانی مقدس و ازلی بدل مینمایش

، حتی اگر میدان اصلی شهر یا حوض یک شود و از همین رو صحنههمین تحول می

شود. اشیا خانه باشد، به مکان اساطیری که واقعۀ ازلی در آن به وقوع پیوسته تبدیل می

اص نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای نمونه تشت در نمایش تعزیه از خود و اشخ

شود، یا شکست شخصیتی که معرکه گرفته و میدان را به فراتر رفته و به فرات بدل می

پای مرگ هیوالیی است که در زمانۀ ازلی برای آفرینش جهان یا آشوب کشانده هم

ذا همانطور که ذکرش رفت این مسئله شود. لنجات آن توسط قهرمان مغلوب می

نویسد جوامع سنتی از رفتاری جمعی، نمادین و فراتاریخی است. همانطور که مایلز می

ها در صدد تجدید آورند که جامعه با آنوجود میسازوکارهایی را به»طریق مناسک 

( ۷۱.، ص04۳4)مایلز، « کندآید و ماندگاری مستمر خود را تضمین میحیات خود برمی
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کند. جایی که نمایش . نمایش حتی در استقالل خویش نیز این خاصیت را حفظ می

شود، از همین رو جدال دو شخصیت بر صحنۀ پذیر میشود همه چیز تعمیمآغاز می

شود. این پیکار یکی از نمایش به تمام پیکارهای میان دو نیروی کیهانی بدل می

های اساطیری تکرار شده تنها در روایتکه نههای اساطیری است مایهترین درونمهم

 اند.های نمایشی مختلفی نیز از این پیکار سرچشمه گرفتهاست، بلکه سنت

 ـ. اسطوره و آیین2

 هر تحت و است داستان کی همواره اسطوره نویسد،می گالیسهمانطور که رابرت 

 است یحتم آن دنبو یداستان میریبگ درنظر آن یبرا که یایضمن یمعنا هر و طیشرا

(Segal, 2004.) ۀکلم یاست که در معنا یامر ییروا یژگیبع وتبه «Myth » مستتر  زین

mȳthosμ( شۀیاز ر یامانده، کلمه ῦ θ ο ς  ،«تیروا»آن  یبرا توانیکه م یونانی ) 

 کیکلمه نزد نیبه ا تا جایی کیکرد که هر  شنهادیپ را« داستان» ای« طرح»، «ساختار»

شناسان مانند الیاده بسیاری از اسطوره. مانندیآن باز م تیبه تمام دنیاز رس اما ،شوندیم

وار بود معتقدند که در جوامع کهن اسطوره به معنای داستانی واقعی و سرمشقی نمونه

آیین (. از این منظر 04۳4داد )الیاده، که همیشه از نوعی آفرینش در زمان ازلی خبر می

هنگامی و کند تا امکان هممثابۀ یک میانجی عمل میای بهرهدر پیوند با سناریوی اسطو

 فیتعر نیچن توانیم را آیین» که است معتقد 4بنواپذیر شود. لوک تقلید امر ازلی امکان

 یهنگآبا ضرب دیبایکه م یاعمال آورند،یرا برم یاساس ییازهایکه ن یاعمالکرد: سلسه

)بنوا،  «ستین یعنددلبخواه و من زیچ چیاسک، هموزون و منظم انجام شوند. )...( در من

  (.04، ص.04۳4

 یهاینمادپرداز ازمندین یدهد و هر آیینیم ادامه خود یبقا به آیین قیطر از اسطوره

شود یم معاصر اسطوره عیوقا با آیین قیاز طر یا. انسان اسطورهاست یریاساط قیدق

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 و مشارکت تکرار، یاصل یانجیم یینآ. ستین تصورقابل یخیانسان تار یکه برا یامر

 انیبه ب شود.به نمایش اسطوره بدل می از این منظر آیین است، یریاساط یریپذدیتقل

شمار یب یهاتیروا النیپالت است، س ایساختار  یکه در کالم به معنا «Myth» گرید

رای بآیین  .کندیممکن م هاتیرواو خرده یاصل یهاتیاز روا یچون بافتارمرا ه

آورد. بر همین نمایش درمی به را تیروا ی،ریاساط یازل ۀبازگشت به واقع ایجاد امکانِ

مثابۀ یک فن در آیین مورداستفاده قرار گری بهتوان نتیجه گرفت که نمایشاساس می

 گیرد. می

های های اساطیری در پس سنتبرای شناسایی بنیان« تکرار عمل ازلی»فهم مسئلۀ 

هرگونه خالقیتی تکراری است »نویسد همانطور که الیاده می نماید.مینمایشی ضروری 

(. از این منظر نمایش 41، ص.04۳0)الیاده، « از مثال اعالی آفرینش یعنی خلقت عالم

عنوان امری خالقه در ذیل این تفکر نوعی بازگشت به وضعیت آفرینش است و به به

 تکرار امر ازلی است. مثابۀنمایش در آوردن روایت اساطیری خود به

 . اهورامزدا و اهریمن3ـ2

تبع آن الگوی پیکار و به 3ایران میهنی است که اندیشۀ ثنویت جالل ستاری معتقد است

های کیهانی در آن به خودآگاهی رسیده است و همچون سرنمونی در اشکال و روایت

فرینش ایرانی مایۀ اسطورة آترین بن(. اصلی04۳۳مختلف متجلی شده است )ستاری، 

ای دوازده هزارساله رخ بر ثنویت و پیکار اهورامزدا و اهریمن است که در دورهمبتنی

 نویسد: دهد. همانطور که آموزگار میمی

در هزار سال اول که جهان مینوی است و هنوز نه مکان هست و نه زمان، و جهان 

یکی جهان متعلق به  آید:میان میاز ماده و حرکت فارغ است، از دو هستی سخن به

بویی، شادی و تندستی است و اورمزد که پر از نور، زندگی، دانایی، زیبایی، خوش



 انو همکار شریعت اشکان سید ______________های سنتی ایرانبازتاب الگوی اساطیری نبرد کیهانی در نمایش

253 

 

به دنیای خوبی بیندیشد. دوم تواند راجعای است از هر آنچه ذهن میمجموعه

جهان بدی متعلق به اهریمن که تاریک است و زشت و منظر نابودی و بدبویی و 

تواند راجع به دنیای بدی است از هرچه ذهن میای بیماری و غم و مجموعه

 (.03، ص.0403بیندیشد )آموزگار، 

در باورهای زروانی اصل این دو را یکی »در باب منشأ این دو بن سخنی نیست، اما 

تغییر سروکار نداریم، )همان(. باید توجه کنیم که ما با ثنویتی ثابت و بی« دانندمی

خورد، اما چشم میی در اساطیر اقوام مختلف دنیا نیز بهطور کلهرچند اندیشۀ ثنویت به

ای تام و یکی و قوه« بد»و « شر»نکتۀ مهم اینجاست که ذیل ثنویت زرتشتی اهریمن با 

مطلق است. این ثنویت نخست به تشخص یافتن وجه شر در قالب یک شخصیت تام و 

ود. از همین رو چنانچه شای دائمی از ستیزها و نبردها منجر میتمام و سپس به چرخه

پیش از این هم ذکرش رفت ما در باب ثنویت ایرانی نه با یک جدال متعین که با 

های نمایشی متنوعی شویم که در سنتهای دراماتیک مواجه میای از تعارضمجموعه

 ردیابی است. قابل

نگر ثنویت تا حد زیادی عرصه را بر دیالوگ و درنتیجه هرچند که شکل مطلق

شود تعارضی میان ذات ثنویت و دیالوگ درنظر بندد، اما نمیکال مستقل نمایش میاش

ترین عناصر ثنویت ایرانی این مسئله است که هرچند در بگیریم. یکی از مهم

کنند، اما های زرتشتی در ابتدا اهریمن و اهورامزدا جدا از هم زیست میروایت

او را به مرز خویش راه و به او پیشنهاد  اهورامزدا برای اینکه اهریمن جاودانه نشود

دهد، لیکن اهریمن سر باز زده و همین مسئله به نبرد میان این نیروها ختم آشتی می

(؛ نبردی که دائمی است و طبق قراردادی که میان این دو نیرو 0403شود )آموزگار، می

   ۱رسد.بسته شده است در زمان موعود یعنی در آخرالزمان به پایان می

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 . سناریوی ایزد اژدهاکش4ـ2

مثابۀ جدال یک ایزد یا قهرمانی اهورایی با اژدهای آشوب، سترونی و به بیان کلی به

مشاهده است. براساس این الگو و در فراوانی در اساطیر ایران قابلتجلی اهریمن، به

ود به معنای شود که این خنتیجۀ این پیکار آنچه در بند اژدها گرفتار شده آزاد و رها می

های مشابهی از این جدال در اساطیر گوناگونی از آفرینش است. گفتنی است که نمونه

یا به وانمود « انگارهـ پندار»سراسر جهان قابل مشاهده است و همین امر آن را به نوعی 

(. سرکاراتی گونۀ اساطیری اژدهاکشی در ایران را 0311کند )سرکاراتی، ذهنی بدل می

های کیهانی و با معتقدات اغلب با رویداد»توای دینی و آیینی درنظر گرفته که دارای مح

 (. 140)همان، ص. « مربوط به آفرینش و رستاخیز مرتبط است

از دو جهت برای ما اهمیت بسیار دارد.  ۱در میان کیهان اساطیر هند و ایرانی، ایندرا

ش در کشتن اهریمن مندترین خدایان است و نقشایندرا در هند یکی از قدرت

های اساطیری و روایی هند است. در مایهترین نقش( یکی از مهم1سالی )وریترهخشک

میان آمده یکی در جزء چهل و سوم از فرگرد نوزدهم و: دو بار از ایندره سخن به اوستا

در جزء نهم فرگرد دهم وندیداد، دعایی  برای راندن دیوان آمده و نام چند دیو در آن »

، ص. 04۳۳)یارشاطر و همکاران، « رانمشود: من ایندرا را میشده و چنین آغاز می ذکر

عنوان ایزد طوفان بر وریتره که اژدهای ودایی به(. ایندرا در سرودهای ریگ۷۷، ۷۱

 Ahiورترا ]وریتره[ گاه نیز آهی »نویسد: کند. یارشاطر میسالی است غلبه میخشک

و به همان « Aziازی »ار یا اژدهاست و معادل اوستایی آن شود که به معنی منامیده می

یارشاطر همچنین  (.0۱)همان، ص. « ء اول کلمۀ اژدها نیز همین استمعنی است. جز

بر آن است که بهرام یا همان ورثراغن شکلی است که ایندره در شمایل آن به بقای 

ایندراست مرکب از دو ورتراهن که صفت »خود در ایران ادامه داده و باور دارد که 



 انو همکار شریعت اشکان سید ______________های سنتی ایرانبازتاب الگوی اساطیری نبرد کیهانی در نمایش

255 

 

، اوستایی  Ghanبه معنی کشنده است از ریشۀ هند و ایرانی « هن»جزء است، جزء دوم 

Gan ،  فارسی باستانیJan  و فارسی: زدن ـ زن، جزء اول در سانسکریت دو معنی دارد؛

صورت مذکور نام دیو خشکی است و به صورت خنثی به معنی دیو دشمن و به

  0(.۱۷، ص.)همان« خشکی استورثراغن کشندة دیو 

ای از پیکار کیهانی جلوه 01و پیکار او با اپوشه ۳ای دیگر، اسطورة تیشتریهدر نمونه

زا، در ارتباط ، ایزد باران00تیشتر با ستارة ستوئسه»نویسد: است. همانطور که مندوزا می

تمام  عنوان ناظر ستارگان حامل نطفۀ آب در تولید باران نقش دارد واست و به

خواهند. با نزدیک شدن به برند از او کمک میسالی رنا میموجوداتی که از خشک

هاست، در هیبت اسبی، حضورش ، که دریای پهناوری در آسمان01دریای وروکشه

(. سپس ستارة ستوئسه قادر به 0/0ها متورم و آشفته شوند )یشت شود تا آبباعث می

، ۳1، ص. 0311)فارست مندوزا، (« 0/۳یشت شود )جمع آوری ابرهای باران زا می

سالی( نبردی است که برای مثابۀ نمایندة اهریمن و دیوخشک(. نبرد او با اپوشه )به۳4

ترین فراز افتد و همین پیکار است که مهمبازگرداندن نظم و احیای باروری اتفاق می

اطر اگر نام اپوش دراماتیک این روایت را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد یارش

شویم که مواجه می Ap. Vrtraرا براساس قواعد فونتیک به سانسکریت درآوریم با 

مشاهده است. مرکب است از دو کلمۀ آب و بازدارنده که در نام وریتره نیز قابل

آید )یارشاطر و همکاران، آمده که اپوشه به ضربت گرز از پا درمی بندهشهمچنین در 

04۳۳ .) 

یرانی دیگری که یادآور این نبرد است، همان اسطورة مذکور در یشت اسطورة ا

دهاک مواجه بودیم. این دو خود نمایندة نوزدهم است که در آن با مجادلۀ آذر و اژی

ترین یار هر یک از نیروها، بر عنوان قدرتمندترین و چاالکنبرد اهریمن و اهورامزدا به
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دهاکه آذر را تهدید آیند. در این روایت اژییبه میدان مبارزه م« نور ایزدی»سر فره 

خواند و در نهایت این مسئله به ستاند و به قولی رجز میکند که نور را از وی میمی

های دیگری که با همین پیکار ارتباط شود. از روایتپیکار میان این دو قوه منتهی می

زنی در متون فارسی میانۀ و اژدهای بازدارندة ما 04توان به جدال ویسبدیابند میمی

 ترفانی )مانوی(، اژدهاکشی میترا با واجرا یا همان گرز ایندرا، جدال فریدون و ضحاک

و پیکار کیخسرو و افراسیاب اشاره کرد که در دو نمونۀ پسین، جریان آشوب و نظم و 

 طور ویژه در سطوح پهلوانی و حماسی نیز بازنمایی شده است.  پیکار کیهانی به

سالی، ظلم، کار، بازتاب خشکطور کلی در این سناریو شخصیت بدذات، زیانبه

اسارت و آشوب بازتولید حضور اهریمن است، در همین زمان قهرمان/ ایزدی قد علم 

همه توجه ما معطوف به اقسامی از کند تا دوباره نظم را به جامعه بازگرداند. با اینمی

مایۀ این پردازند، بلکه بنهای مذکور نمییتهای سنتی است که به اجرای روانمایش

مشاهده است، آنچه به عنوان ضرورتی پیکار در ساختار اجرایی و مقصود اجرا قابل

طور که زنده از آن سخن به میان آوردیم معطوف به همین امر است، بر همین اساس آن

مقتضیات زمان را بر حسب  فطرت اسطوره اقتضا دارد که هربار آن»نویسد: ستاری می

فزونی و کاست اسطوره بر صحنۀ نمایش، کاری خالف گزارش کنیم و لذا تکرار بی

 (.01۱ص. ، 04۳۳)ستاری، « ذات و صفت جلبی اسطوره است

 . سخنوری5ـ2

طور کلی امکان دیالوگ که در شکل یادشده از ثنویت وجود دارد مکالمه، عهد یا به

کند که با مناظره یا نبرد کالمی ارتباط دارد. یتوجه ما را به شکلی از نمایش معطوف م

خورد. حتی چشم میوگو یا تعامل بهزایی ردپایی از گفتچه دیدیم در طرح کیهانچنان

شود، اگر بخشی از این تعامل در جهت منفی باشد، باز هم در این مجادله کیهان زاده می
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ها در این هاست و انساناوتشود، این مجادله منشأ تفدر این مجادله جهان تقسیم می

اند. بنابراین تمام معنای پایان جهان و زیستن پس از آن پذیریمجادله محکوم به سویه

 در گرو همین مجادله و پیکار است.

نویسد: است. ایرج امامی می« وریسخن»نمایشی باستانی ایران یکی از اشکال شبه

بر هوش فراوان و دانش عمیق وری هنری بسیار پیچیده است که از یک سو سخن»

« استوار است و از سوی دیگر با قدرت سرگرم کردن مخاطبان در ارتباط قرار دارد

(Emami,1987, p.31.) چنین براساس اسناد متعدد، این مناظره یا مجادلۀ کالمی وی هم

چالش کشیدن رقیب چنین در جهت بهرا که در جهت نمایش قدرت خویش و هم

کند که در ماه رمضان داند و همچنین ذکر میه مربوط به دورة صفوی میافتاداتفاق می

های نمایشی آمده است. وی اشاره دارد که این مناظرهاز غروب تا سحر به اجرا درمی

چالش کشیدن آمده و مشاعره یا بهها به اجرا درمیخانهدر تلفیق با نقالی در قهوه

گرفته است )همان(. باوجوداین ربر میاطالعات دیگری در باب موضوعی خاص را د

تری درنظر گرفت. بسیار از منابع به وجود توان برای سخنوری تاریخ کهنبه نظر می

وگو( در سرودهای زرتشتی اشاره دارند، برای نوعی دیالوگ )یا بهتر است بگوییم گفت

شویم که به یدهاکه و ایزد آذر مواجه منمونه در زامیادیشت با مجادله و رجزخوانی اژی

وگوست و این فقره هم حاوی گفت»پور بر آن است که شود و اسماعیلتنش بدل می

وگویی است یسن نهم )هوم یشت( نیز شامل گفت»افزاید: و همچنین می« هم کنش

دید روایت را از  کارگیری آرایۀ التفات، زاویۀمیان زردشت و هوم که در پایان، با به

دهد. مناسک زرتشتی هم خود از تغییر الحان و سوم شخص به دوم شخص تغییر می

. ثمینی نیز با اشاره به 03(41ص. ،04۳۳پور، )اسماعیل« های دوگانه خالی نیستقرائت

داند که گاثاها که از نظر فنی با ( محتمل می1۳هات سوگنامۀ گوشورون )یسن
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شده و با گرد خوانده میدارد، توسط خوانندگان نقاالن دوره ودای هندی مشابهتریگ

ای از را نمایشی و گونهآفرینی دسته اجرا، آن ارجاع به ایدة نیبرگ درباب نقش

 (.04۳۳گیرد )ثمینی، نامه درنظر مینمایش

های نمایشی همچون ی آیینی در سنتکالم ۀمجادل ای یشفاه نبردرسد نظر میبه

ی متجلی شده است که در آن دو قطب ابر همین الگوی اسطورهمبتنی سخنوری،

 توانیم پردازند. الیاده عقیده دارد که میمتعارض به جدال می

ای که بر نبرد میان ایندرا و وریترا متمرکز است، بپذیریم طرح آیینی ـ اسطوره

ابقۀ درواقع بنیان جشن سال نو را گذاشته است و همۀ اشکال نبرد و تخاصم ـ مس

ـ تقریباً در حکم محرکی  ها و غیره در طول آیین زمستانیرانی، مبارزة گروهارابه

برای نیروهای خالق درنظر گرفته شده بودند. امیل بنویست هم اشاره کرده که واژة 

است که پیروزی را « ویژگی نظامی»دارای « نبرد زبانی»یا همان « ویاگزنه»اوستایی 

 (. 033، ص.04۳1نقل از الیاده، در خود نهفته دارد )به

گیرد که یک الگوی هندوایرانی در این نبرد خالقانه در کار است. الیاده نتیجه می

تری نیز به وری جلوه کرد و بعد اشکال نمایشیرسد این مجادله که در سخننظر میبه

ا همان خود گرفت، حتی ورای زبان، به نوعی از نبردهای آیینی نمایشی اشاره دارد که ب

توانیم الگوی پیروزی بر هیوالی آشوب سناریوی نبرد ازلی ارتباط دارد و در کنه آن می

های کالمی و بازگرداندن نظم را ببینیم. امامی نیز به این نکته اشاره دارد که در مجادله

ماند باید بخشی از وری که ذکرش رفت، هرکسی که از جواب وا مییا همان سخن

آورد، این مجادله تا عریان شدن یکی از طرفین ادامه داشته در میتن بهلباس خود را از 

کند که در صورت شکست یکی از طرفین جایگاه درویشی خویش و همچنین ذکر می

داده، این سلب یا عریانی اینجا بازتولید همان آشوب شکست خورده را ازدست می

هم اینکه طبق گزارش امامی، در کند و آن است. امر دیگری نیز این نکته را تصدیق می
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برخی از موارد جدا از سلب القاب یا جایگاه، تنبیه بدنی نیز برای شخص درنظر گرفته 

 (.Emami, 1987)شده است می

های مشابه به نوعی رد و بدل کردن لباس بر ذکر نمونهخبری و انصاری نیز عالوه

های موجود دلیل ابر گزارشحین مشاعره و مبارزة کالمی اشاره دارند و همچنین بن

دانند که با رجزخوانی و سپس ور اصلی( میورود سخنور دوم را کوبیدن خصم )سخن

(. 040۱شده است )خبری و انصاری، های پرطمطراق همراه میمشاعره و طرح مسئله

افزاید و همچنین نشان وضوح بر بار دراماتیک این وضعیت نمایشی میچنین اموری به

وری آید. در سخنچگونه نمایش با کمک قوة خالقه از انقیاد آیین به درمیدهد که می

بینیم که همان نبرد ها را میشکلی نمادین نبرد میان ایزد و اهریمن یا نمایندگان آنبه

کند. هرچند که کسی از طرفین این پیکار به ذات ازلی و نو شدن جهان را بازنمایی می

یکار هویت متضاد دو سوی این جدال را برساخته اهریمنی نیست، اما ذات این پ

مثابۀ تجلی سالی بهبازد در هیبت اژدها یا خشککند؛ بر همین اساس کسی که میمی

اهریمن درآمده و درمقابل برنده با وضعیت عام پیروزی ایزد و برقراری نظم، عدالت و 

نیز اشخاص وری شود، لذا در طول دورة اجرای سخنهنگام میباروری جهان هم

 کنند.  عنوان تماشاچی/ اجراگر در فرایند پیکار و تحول کیهانی مشارکت میحاضر به

 ها. دئیشمه آشیق2ـ2

ها یا همان شوند که با گوسانترین وارثان سنت نقالی شمرده میها نیز از مهمآشیق 

چه است، آن یابند. در دئیشمه که جدال یا رزم ادبی میان دو آشیقخنیاگران ارتباط می

یابد. در باب نقالی و سخنوری ذیل سناریوی نبرد کیهانی گفتیم مجدداً مصداق می

ادبی،  ةهایی همچون مناظرتوان معادلنویسد برای دئیشمه میطور که سهرابی میآن

بحث و جدل و مشاعره یافت که در این نبرد از منظر تکنیکی )تسلط بر شاعری و 
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چالش دیگر را بهای و اجتماعی یکطالعات مذهبی، اسطورهسرایی( و همچنین ابداهه

گیری های شکلوی همچنین در پرداخت به انگیزه 0۱(.04۳1 کشند )سهرابی،می

ها به سه دسته اشاره دارد: دستۀ اول برای دفاع از قلمرو ملی است، دوم نبردی دئیشمه

دست تۀ سوم برای بهاست که برای رسیدن به دختر حاکم منطقه شکل می گیرد و دس

آوردن آوازة بیشتر است )همان(. با نگاهی عمیق به این سه دسته ردپای نبرد کیهانی را 

تنها نبرد در ذات و نام این شکل نمایشی جریان دارد، بلکه توانیم تشخیص دهیم، نهمی

پای دفاع از نظم یا تالش برای بازگرداندن آن نیز محسوب دفاع از قلمرو ملی هم

عنوان قوة هایی است که در آن آب بهمثابۀ انگیزه روایتشود. همچنین رسیدن به دختر بهمی

منزلۀ بارور کردن جهان و عبور از بخش زندانی است و رسیدن به آب بهمادینۀ حیات

در دستۀ سوم[ معموالً آشیقی که »]نویسد: آشوب است. درنهایت همانطور که سهرابی می

گرفته و آشیق مغلوب دیگر غلوب و یا لباس آشیقی او را میپیروز شده ساز آشیق م

(. بدیهی است که در این سنت 0۳4)همان، ص.« توانسته در آن منطقه آشیقی کندنمی

یک از کند، به بیان دیگر هیچنمایشی، مسئلۀ پیکار در وجه ذاتی اشخاص بروز نمیشبه

پیکاری است که به تحول در جایگاه ها اهورایی یا اهریمنی نیستند، بلکه مسئله در آشیق

  0۱کند.اشخاص معطوف شده و افراد، محیط، ساز و لباس را بدل به تجلی قدسی می

مشاهده است که با توجهی میان این نبرد و سخنوری قابلهمچنین مشابهت قابل

عنوان حاکم نو و ایجاد برکت راندن زمستان در شمایل یک شخصیت و بازآمدن بهار به

سالی، آشوب یا خورده همچون خشکیابد. از همین منظر آشیق شکستط میارتبا

کند، عریان شدن او یا ازدست دادن ساز معادل سالخی شدن است و سترونی جلوه می

آشیق پیروز قهرمانی است که توانسته بر این نمایندة سترونی فائق آید و نویدبخش 

  10قدرتی نو و شکوفایی در این عرصۀ نمادین باشد.
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 کچلپنبه و پهلوان. پهلوان2ـ2

های تشرف کند، بلکه در نمادپردازیهای آفرینش جلوه نمینبرد کیهانی تنها در روایت

یابد. تشرف برای گذر از یک آستانه به تعریف الیاده تحولی در جایگاه نیز تجلی می

ت است آورد و در میان اقوام باستانی نوعی ضروراجتماعی و دینی اشخاص پدید می

(. در میان 04۳۱که با مرگ نمادین، رازآموزی و بازگشت به جامعه پیوند دارد )الیاده، 

های مربوط به شویم، روایتقهرمانان مختلف نیز ما همین الگوی تشرف مواجه می

دهندة های دیگری از این دست خود نشانفریدون، زال، کیخسرو، کوروش و شخصیت

بازگشت است. بدیهی است که فریدون و کیخسرو  گسست، رازآموزی و همین چرخۀ

همانطور که در بخش پیش پرداختیم مجدداً با همان نبرد کیهانی و برقراری نظم مجدد 

 مثابۀ آفرینش نیز پیوند دارند. به

کنند و آفرینی میکچل، پهلوان، رستم، شیطان، معلم و زن نقشدر نمایش پهلوان

به چاپ  رنگارنگرزا حسین خان انصاری در مجلۀ ای که توسط میطبق اسناد و نسخه

رسیده پهلوان با همراهی شیطان بر آن است تا به زن معلم دست یابد. معلم در این 

نمایش نماد مردی است که برای آرامش خود در مقابل هر زوری منفعل است و خانه و 

دست به دهد، حال میان پهلوان و رستم برایهمسرش را در این انفعال ازدست می

های گیرد که پر از سویهشود، جدالی درمیآوردن زن که خویشاوند معلم معرفی می

کچل )که با همراهی شیطان فردی دغلکار و زنباره کمدی است. جدالی میان پهلوان

شود( و رستم که هیچ هدف شومی ندارد و تنها برای تولید مثل و نه معرفی می

(. معلم در این نمایش 04۳1ن است )عاشورپور، دست آوردن زرانی در صدد بهشهوت

مثابۀ محور باروری در مرکز توجه نرسیده را دارد و در مقابل زن بهتشرفنقش مردی به

خورد و رستم گیرد، در اینجا نبرد ازلی با تشرف پیوند میدو عنصر متضاد قرار می

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA


 0310فروردین و اردیبهشت  ،34، شمـارة 01 سال___________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

222 

 

ران ن دغلکار و شهوتعنوان مردی به تشرف رسیده با هدف تولید مثل به جدال با ایبه

پنبه با حضور یک غول در میدان مواجه نام پهلوانرود. در نمایشی دیگر بهشیطانی می

زند. بعد از خواند و دست به ستم و آزار مردم میگیرد، رجز میشویم که معرکه میمی

ابل گذارد تا در مقنام حالج با سر تراشیده )نماد عیاران( پا به میدان میاین مردی به

شود تا در پهلوان ایستادگی کند. در این جدال حالج با چلۀ کمان به او نزدیک می

فهیم بدن ای از گوشت او جدا شود و در اینجا میتماس کمان با پوست پهلوان تکه

یابد و از پهلوان از پنبه است )همان(. در این نمایش نیز مکان تجلی قدسی خود را می

زلی که محل هماوردی نبرد کیهانی است تغییر ماهیت میدان شهر به ناف واقعۀ ا

پنبه نماد آشوب و هیوالیی است که نظم را برهم زده است و حالج دهد. پهلوانمی

عیاری است که مراتب تشرف را طی کرده است و حاال به نبرد با آشوب جهان 

شود، ا میپردازد. همانطور که اشاره داشتیم کشتن یا سالخی هیوال به آفرینش منتمی

شود. در این سناریوی نمادین شکلی نمادین سالخی میپنبه بهدر این نمایش نیز پهلوان

یافته نقش است که بر بدن فرد تشرف 00«داغ»تراشیدگی سر درست مثل ختنه تجلی 

بینیم که اینجا مسئلۀ کچلی کند و همچنین میبسته است و او را از دیگران متمایز می

رغم این طور کلی به مسئلۀ دیگری اشاره دارد. علیا پهلوان کچل بهحالج در قیاس ب

های مربوط به نبرد کیهانی هستیم که به آمیختگی اساطیر و آیینتفاوت اما شاهد درهم

 سنتی نمایشی انجامیده است. 

های اصلی یا بازار و غیره که آن گیری در میدانهمچنین گفتنی است که این معرکه

یابد که ها پیوند مینمایشکند با انواع دیگری از شبهمان مکان ازلی بدل مینقطه را به ه

گیری اشاره کرد که به اعتقاد بلوری همان کستی است به توان به کشتیاز این میان می

تر باشد دیگری را بر چسبند و هرکه قویمعنای کوفتن که طی آن دو نفر به هم می
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های تواند در آیینگیری نیز مین قسم از انواع معرکه(، ای04۳۱کوبد )بلوری، زمین می

 مربوط به سال نو و جدال دو قوه ریشه داشته باشد.

 های مرتبط با کوسه. میرنوروزی و نمایش2ـ2

آمـد،  دیگر از اشکال نمایشـی کـه تـا چنـد دهـه پـیش همچنـان بـه اجـرا درمـی           یکی

 میرنوروزی است که به تعریف ذوالفقاری طی آن:

 مسخره هایفرمان با و نشستمی تخت به را اول نوروز روز پنا دروغین، هیپادشا

 چون دروغین شاه این فرمان. شدمی مردم شادی و سرگرمی موجب آورش،هو خند

 ثروتمندان و مصادرة اموال خراج، گرفتن فرماندهان، و توقیف حبس نصب، و عزل

 بـه  تـن  رایـا،  سنت این حفظبرای  نیز پادشاه شد.می اجرا مردم توسط همگی ...

دروغین  پادشاه مراسم، این طی از پس است، اما دادهدروغین می پادشاه هایخواست

 (.040۱)ذوالفقاری،  است گرفتهمی قرار موردآزار

هـای مربـوط بـه پادشـاه مقـدس در دورة      هرچنـد کـه در ایـن آیـین ردپـای آیـین      

النهرینـی آن در  های بینهمچنین ریشهمثابۀ قربانی فصلی و مادرساالری، نقش پادشاه به

بررسی است، اما مطرود شدن پادشاه دروغین و بازگشت قابل 0۳های مربوط به بعلآیین

مثابـۀ بازنمـایی   گیرد. از این منظر میرنوروزی بهپادشاه نو خود ذیل نبرد کیهانی قرار می

ید همان آشوب و نشیند، عمل او بازتولآشوب جهان پیش از پیدایش بر مسند قدرت می

مرج است که پیش از این به آن اشـاره داشـتیم، همچنـین ارتبـاط ایـن آیـین بـا        وهرج

کوسـه  »نویسـد:  های سال نو خود گواهی بر این ادعاست، همانطور که ارواحی میآیین

برنشـینی  آینـد: کوسـه  شـمار مـی  آوران رسوم ایرانی بهمیرنوروزی پیام کناربرنشینی در 

« آور فرارسـیدن بهار/رسـتاخیر اسـت   میـر نـوروزی پیـام   وزمستان/ مـرگ  آور رفتنپیام

 (.  11، ص.04۳۱)ارواحی، 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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علیرضا ارواحی همچنین بر آن است کـه تـأثیر اندیشـۀ مبـارزه ایـزد بـاران و دیـو        

های مشابه دیگر پـرداختیم  سالی همچون نبرد تیشتریه و اپوش که به آن و نمونهخشک

خـورد )همـان(. شخصـیت کوسـه بـا      چشم میگلین بهسهدر آیینی نمایشی همچون کو

دندان با لباسی مندرس در مقابل شخصیت خجسته قرار ظاهری زشت، یک چشم و بی

آور بهار است. در گزارشی دیگر از این نمـایش سـنتی، سـپاهی شـامل     گیرد که پیاممی

ۀ کوسه، رقیب او و عروسش تشکیل شده و سپس پیکاری میان کوسه و رقیـب )کوسـ  

گیرد که درنهایت به مرگ کوسه، زاری عروس و رستاخیز کوسـه منـتا   سیاه( شکل می

های مرتبط با کوسه ذکر کـرده کـه در اراک،   هایی از نمایشهینلز نیز گزارش 11شود.می

شود، در ایـن نمـایش   شود و با نام کوسه شناخته میمحالت، آشتیان، و خمین اجرا می

کند، کسـی در  پوشی میپسر جوانی زن شی همراه است،پوپوشی و حیوانکه با مخالف

گیرد و دو نفر در لبـاس بـز حـین رقـص و گالویـز شـدن باعـث        نقش کوسه قرار می

پـردازد و  شوند که کوسه غش کند، در این هنگام عروس کوسه بـه سـوگواری مـی   می

رینـان و  آفهم پول و خوردنی میان نقشآید. بعد از این هوش میسپس کوسه دوباره به

(. بـدیهی اسـت کـه در ایـن نـوع      0404نقل از هینلـزر،  شود )انجوی بهمردم پخش می

نمایش سناریوی مرگ و رستاخیز ایزد گیاهی با پیکار کیهانی ممزوج شده و در اشکال 

کنـیم نخسـت   مختلفی از این نمایش جلوه کرده است. لذا در این نمونـه مشـاهده مـی   

های باروری/ نظم و آشوب و سترونی بـه پیکـار   ندة قوهمثابۀ نمایها بهچگونه شخصیت

شود، و دوم اینکـه چگونـه   پردازند و به بهار و فراوانی در خوراک و ثروت منتا میمی

 آمیزد. ای دیگر درمیها پیکار کیهانی با اسطورهدر این نمایش

 . نتیجه  3

مایۀ دراماتیـک  و درون طور که مشاهده کردیم سناریو نبرد کیهانی در ساختار اجراییآن

توان نتیجـه گرفـت   طور کلی میمشاهده است. بههای نمایش ایرانی قابلبرخی از سنت
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مثابۀ میانجی معاصر شدن با امر کیهانی خصوصیتی صـرفاً تکرارشـونده دارد،   که آیین به

 را از انقیاد آیـین دهد که آن اما نمایش این تکرارشوندگی را به مرحلۀ دیگری سوق می

هـای اسـاطیری و   کنـد، نمـایش از وضـعیت اسـتعالیی موجـود در روایـت      خارج مـی 

ترین عناصر موجود در روان جامعه پیونـد  برد تا با عمیقهای آیینی بهره مینمادپردازی

تواند از عنصر خالقیت بهره ببرد و در حضـور زنـدة   یابد، از سوی دیگر اما نمایش می

توانـد هـر لحظـه از حـدود     ختم شود. نمایش میتماشاچی/ اجراگران به کنشی جمعی 

شدة آیین عبور کند و در پیوند با تجلی قدسی به اشخاص و مکان اجرا خاصیتی تعریف

ای تواننـد از حـدود مـوزه   های سنتی میفزاینده بدهد. بر همین اساس است که نمایش

مثابـۀ جـدال   بـه انجامند. الگوی نبرد کیهـانی  خود فراتر بروند و به تحولی اجتماعی بی

فقط در اندیشه که بر صحنۀ حیات تـاریخی مـردم   کند که نهای جلوه میهای دوگانهقوه

طور زنده و فعال به نمایش ایران از دیرباز نقشی اساسی ایفا کرده است. این اسطوره به

ها، رخداد ازلی پیکار کیهانی به شکلی متنوع و با توجه درآمده و از رهگذر این نمایش

 نیاز سیاسی، اجتماعی و دینی مردم بازنمایی شده است.  به 

 هانوشتپی
1. The Evolution of Traditional Theatre And The Development of Modern Theatre in 

Iran 

  رک: برای مطالعۀ بیشتر در این باب لطفاً .2

Patricia Leight Beaman (2018), World Dance Cultures: from ritual to spectacle, 

London: Routledge; Reginald Massey (2004), India’s Dances: Their History, 

Technique and Repertoire, New Dehli: Abhinav Publication.  

3. Luc Benoist 

4. Dualism 

دراماتیک است که بعدها  ای قابل تأمل وشود خود مسئلهمسئلۀ قراردادی که میان اهریمن و اهورا مزدا بسته می. ۱

(، 04۳1یابد، برای مطالعۀ بیشتر در این باب نک: شاکد، شائول )هایی همچون فاوست انتقال میبه روایت

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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، ترجمۀ سید احمد رضا قائم مقامی، تهران: نشر ماهی و تحول ثنویت: تنوع آرای دینی در عصر ساسانی

 چنین نگاه کنید به مدخل ثمینی در فهرست منابع.هم

6. Indra 

7. VrhTra 

به معنای زهرآبگین شکل تغییریافتۀ  visapکند که سرکاراتی نیز با ارجاع به گزارش موسی خورنی بیان می. 0

visapa گر اصل ایرانی این پیکار است که تا در اوستای قدیم است که به صورت صفت اژدها آمده و نشان

،  41۳، ص. 0311دیان موردتوجه بوده است )سرکاراتی، کم در شرق ایران و نزد سغقرن هفتم میالدی دست

131.) 

9. Tishtriya 

10. Apaosha 

11. Satawaesa 

12. Vourukasha 

13. Visbad 

 نامۀ شکونتال نوشتۀ کالی داسه )ن.ک: فهرست منابع(.پور بر ترجمۀ نمایشاز مقدمۀ اسماعیل. 03

های آیینی و سنتی، به کوشش حمیدرضا المللی نمایشمقاالت دومین سمنیار بینمنتشرشده در مجموعه. 0۱

 اردالن، تهران: نشر نمایش.

 ، تبریز: فروغ آزادی. عاشیقالر دونیاسی(، 0401هایی از این پیکار رک: دربندی، ج. )برای مطالعۀ نمونه. 0۱

یان دو شخصیت توان میان دئیشمه و سخنوری از منظر پیکار ممحمدجعفر محجوب نیز بر آن است که می . 01

، تهران: ادبیات عامیانۀ ایران(، 04۳1توجهی را مشاهده کرد. رک: محجوب، محمدجعفر )های قابلشباهت

 چشمه.

18. Stigma 

19. Baal 

(، گروه نویسندگان زیر نظر احسان یارشاطر، ترجمه و ویرایش پیمان 04۳0) ایرانیکا دانشنامۀرک: به نوروز، . 11

 متین، تهران: فرهامه.

 منابع

 . تهران: سمت.تاریخ اساطیری ایران(. 0403آموزگار، ژ. )

 . تهران: بیدگل.های نمایشیسازی سیاست در آییننامتناهی(. 04۳۱ارواحی، ع. )

 . ترجمۀ ب. سرکاراتی. تهران: طهوری.اسطورة بازگشت جاودانه(. 04۳0الیاده، م. )

 حی عالمه. تهران: پارسه.. ترجمۀ م. صالاسطوره و واقعیت(. 04۳4الیاده، م. )
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 . ترجمۀ م. کاظم مهاجری. تهران: پارسه.ها و نمادهای تشرفآیین(. 04۳۱الیاده، م. )

 . ترجمۀ م. غرویان. تهران: پارسه.های ادیاندرپی سرچشمه(. 04۳1الیاده، م. )

 . ترجمۀ ع. گواهی. تهران: جامی.شناسی تطبیقیالگوهایی در دین(. 04۳۳الیاده، م. )

فرهنگ و گیران در فرهنگ عامه به روایت شهرآشوب سیدای نسفی. (. معرکه04۳1وری، م. )بل

 100-0۳۱،  0۳، ادبیات عامه

ترجمه و (. 00شناسی سطوره و آیین )جهان اسطوره(. ا04۳۱ل. ، برنیس، ژ. و همکاران ) بنوا،

 تألیف ج. ستاری. تهران: نشر مرکز.

 . تهران: نشر نی.یرتماشاخانۀ اساط(. 04۳۳ثمینی، ن. )

، 41، تئاتر صحنههای سنتی ایران. (. جایگاه نقالی در نمایش040۱خبری، م.ع.، و انصاری، م. )

3-0. 

 .11-04 ،1، نجوای فرهنگ(. میر نورزی. 040۱ذوالفقاری، ح. )

 تهران: مرکز. ، اسطورة ایرانی.01شناسی جهان اسطوره(. 04۳۳ج. ) ستاری،

 . تهران: طهوری.های شکارشدهسایه. (0311سرکاراتی، ب. )

مقاالت دومین سمینار مجموعهها )رزم ادبی نقاالن ترک(. (. دئیشمه عاشیق04۳1سهرابی، ا. )

 .10۳-00۳. به کوشش ح.ر. اردالن، انجمن نمایش، صص. های آیینی و سنتینمایش

 .100-110، 1۱، هنر(. مدخلی بر نمایش آیینی. نشریۀ 0414صادقی، ق. )

های ایرانی قبل و بعد از های ایرانی: جلد پنجم )دیگر نمایشنمایش(. 04۳1شورپور، ص. )عا

 تهران: سورة مهر. اسالم(.

 تهران: سورة مهر. های ایرانی: جلد چهارم )نقالی(.نمایش(. 04۳1عاشورپور، ص. )

 پور. تهران: ماهی.. ترجمۀ علیرضا اسماعیلشکونتال(. 04۳۳کالی داسه )

 گان و ساحران )انگارة دیو در ایران باستان(.جادوگران، بدکاره(. 0311س. ف. )مندوزا، 

 ترجمۀ ا. صائب. تهران: فرهامه. 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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ترجمۀ آ. های باستانی(. قهرمان و دریا )الگوهای آشوب در اسطوره(. 04۳4میلز، د. اچ. )

 رضاپور و ا. رضاپور. تهران: ققنوس.

 . ترجمۀ  م. باجالن فرخی. تهران: اساطیریرانشناخت اساطیر ا(. 0404هینلز، ج. ر. )

 . تهران: شفیعی.ایندرا(. 04۳۳یارشاطر، ا.،  و همکاران )
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