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1. Research background 

In his master's thesis under the title "Analysis of Laal Performance in 

Mazandaran", Mousavi (2012) examines the ritual of Laal from 

Eliade's point of view, dealing with a kind of manifestation of holiness 

in this ritual. In the article, "Tir-mah Siza shu" and the myth of  

"Tishtar" by Ismailpour Motlagh, the main hypothesis was based on 

the principle that this festival does not have a root connection with the 

myth of Arash, but its origin is the mythological aspect of Tishtar, the 

star and the god of rain. 

Sattari (2008) has tried to show the connection of this ritual with 

myths such as the myth of shooting Arash, Afrasiab, Sepandārmazgān, 

etc., which are somehow connected with water and green plants. 

Maafi Madani's (2011) research in the section "Natural elements and 

other objects" refers to signs such as water in Mazandaran legends. 

The present article, however, focuses on the dramatic aspects, 

employing the functional approach and Dumezil's theory of 

trifunctional, which studies mythology based on the structure of three 

actions, i.e. the management of religious affairs, bravery, and 
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abundance. It is mostly in pursuit of reaching the mythological 

foundations of the religion from Dumezil's point of view. 

2. Results and discussion 
In Dumezil's opinion, the first act is as a “Sovereignty”, the second act 

is equal to “Military”, and the third act is “Productivity”, which is 

more important to Dumezil and it is an action that covers many 

domains. The common elements and partial connection that these 

actions have with each other has caused the link between them. 

Literary and artistic works, as well as rulings and politics that are 

assigned to human society are studied with this theory. However, any 

society that thinks about its past can be analyzed with this approach, 

and the more these societies have preserved their originality, the more 

they will be interested in these studies. The crossing of the day of July 

with the month is the first understanding of what this celebration is all 

about. 

The "Trifunctional” by Dumezil in the "Tir-mah Size sho" ritual are: 
-“Sovereignty”: Arash's incarnation as a plant deity, the rising star of 

Tishtar (god of rain), the server of midday heat and summer months. 
-“Military”: the conflict between good and evil, Arash's self-help in 

expelling Afrasiab from Iran, showing the fight against the demon of 

drought. It is also a manifestation of the battle with the demon, the 
enemy of the vegetable gods and plants. Arash is the legend of the 

fight against drought and Afrasiab is the manifestation of the 

drought demon. 

-“Productivity”: "Laal Sheesh" can be seen as the continuation of 
Arash's life in the form of a plant symbol that brings existence, birth 

and life to people. Afrasiab is the embodiment of the demon of 

dryness and waterlessness, and Arash in the form of a plant symbol, 
existence, regeneration and life. 
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3. Conclusion 
Intertextuality in "Tir-mah-size sho" ritual can be justified from the 

point of view of intertextual relations with the co-presence of drama-

ritual texts, in line with hypertextual relations under the influence of 

this ritual from past mythology. Most of the relationships revolve 

around the central personality of "Lal Sheesh" and the dramatic 

practices of this ritual by him and his companions. The implicit 

intertextuality is related to asking for sustenance, rain, and fertility. 

Based on the intertextual relationships, and the mythological 

background of the "Tir-mah-size sho" ritual, the mythology of Tishtar 

and Arash can be assumed as a pre-text for the performance of this 

ritual. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0410 بهمن و اسفند، 48، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.48.4.7 

 

 شو حضوری آیین و نمایش در مراسم تیرماسیزههم

 در مازندران با رویکرد ترامتنیت ژنت 

 2*محمدعلی خبری، 1هامون مهدوی

 (08/00/0410 پذیرش: 52/14/0410)دریافت: 

 چکیده

 متنپیش بدون متنی هیچ که بودند متن از جدیدی معنای بر ناظر بینامتنیت نظریۀ متفكران

 دیگر متون از ایخاطره متن هر و نیست خودبسنده و مستقل بسته، نظامی متن کهاین نیست،

 و رانمازند در «شو تیرماسیزه» مراسم در نمایش و آیین بررسی به پژوهش این در. است

با استفاده از ترامتنیت  متن، یک همانند آیین این درنظر گرفتن با و پرداخته آن ساززمینه عوامل

 متون حضوریهم و متنیت(پیشین )بیش متون تأثیر این آیین از هایشیوه بررسی ژنت به

 مطالعۀ پژوهش، این از هدف. شودمی پرداخته مختلف در اجرای این آیین )بینامتنیت(

: که پرسش است این به پاسخ صدد در و است نمایش و آیین میان ارتباط نگیچگو

 به مقاله است؟ چگونه ترامتنیت جنبۀ از شو تیرماسیزه مراسم در نمایش و آیین حضوریهم

 اطالعات آوریجمع شیوة و شده انجام ژنت ترامتنیت رویكرد با و ـ تحلیلی توصیفی شیوة

                                                                                                              
 .، تهران، ایراندانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی پژوهش هنر دانشجوی دکتری. 0

https://orcid.org/0000-0001-50583302 
 .)نویسندة مسئول( هنر جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ة، دانشكدپژوهش هنر استادیار. 5
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 ،«شو تیرماسیزه مراسم» ترامتنی مناسبات در که شودمی تأکید یهفرض این بر. است ایکتابخانه

 هایمایهبُن از برگرفته متنپیش با آیینی نمایشی و  نظام مانند مختلفی هاینظام حضوریهم

 و سلحشوری حكمرانی، بر مبنی «گانهسه کنش» یا «کارکردی سه» کنش. است اساطیری

 دیو با تیشتر مبارزة از نمایشی خیر و شر نبرد عملی. است بررسیقابل آیین این در باروری

 «الل. »است گیاهان نباتی و خدایان دشمن دیو، با نبرد از ایجلوه همچنین. است سالیخشک

 را حیات و ولد و زاد هستی، که دانست گیاهی نمادی قالب در آرش زندگی ادامۀ توانمی را

 .آوردمی ارمغان به مردم برای

 بینامتنیت، تیرماسیزه شو، سه کنش دومزیل، اسطوره.ی: های کلیدواژه

 . مقدمه1

 هایمایهبن با حضوریهم در 0«شو تیرماسیزه» مراسم نمایشی عناصر پژوهش این در

 گرفته قرار بررسی مورد ژنت ترامتنیت نظریۀ مبنای بر مازندران، هایآیین اساطیری

 آن بر ایرانی بومی هایآیین و نمایش ماهیت سنجش هدف و مطالعه با محققان. است

 و رسوم آداب و سنن از برخی در را آن به مربوط رموز و اسرار از بخشی تا شدند

 این از. دهند قرار تحلیل تجزیه مورد و کنند وجوجست مازندران هایآیین در مردم

 «شو سیزده تیرماه جشن» نام به مازندران کهن و سنتی آیین مسئله، تحدید برای جهت

 کارکرد حضوریهم: از است عبارت پژوهش این در روپیش مسئلۀ. شده است انتخاب

 تحلیلقابل چگونه ژنت ترامتنیت رویكرد با «شو سیزده تیرماه» مراسم نمایشی و آیینی

 است؟

 و توجه و مراسم این نمایشی اجرای چگونگی شناخت به ملزم راستا این در

 این در اسطوره به پرداختن. بوده است سنجیاسطوره منظر از آن آیینی هایجنبه

 هایحوزه از یكی مثابۀبه شناسیاسطوره  دانش  که دارد اهمیت دلیل این به پژوهش
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 با متناسب و گیردمی قرار آن مطالعات کانون در مختلف متون که است معرفتی

 در و ردنگمی هنری و ادبی متون به مختلف زوایای از خود، فكری مبانی و هادیدگاه

 گیرد؛می بهره متون تحلیل در گوناگون پژوهشی رویكردهای و هارهیافت از سیاق، این

 و رهیافت نیز دومزیل کارکردی هایکنش روش «شو سیزده تیرماه» آیین درمورد لذا

 روش این ماهیت. است ایاسطوره دانش چارچوب در دیگری پژوهشی روش

 ماهیت و نمایشی منظر از شو تیرماسیزه یینآ چندگانۀ کارکرد سنجش برای مطالعاتی

های لذا با توجه به جنبه .است بومی در فرهنگ عامۀ مازندران هایآیین ایاسطوره

گرایانه و با پشتوانۀ اساطیری اجرا کارکردی آیین تیرماسیزه شو که طبق مراحلی کنش

   عنوان مطالعۀ موردی این مقاله انتخاب شد. شود بهمی

 تحقیق . پیشینۀ2

 تحلیل نمایش الل در مازندراننامۀ کارشناسی ارشد با عنوان ( در پایان0930موسوی )

به تحلیل و بررسی آیین الل و از منظر الیاده به نوعی تجلی قداست در این آیین 

( 0980 مطلق، پوراسماعیل) «تیشتر اسطورة و شو تیرماسیزده» مقالۀ پرداخته است. در

 آرش اسطوره با ایریشه پیوندی جشن این که است استوار صلا این بر اصلی فرضیۀ

 . است باران ایزد و ستاره تیشتر، ایاسطوره جنبۀ آن خاستگاه بلكه ندارد،

 «کهن هایاسطوره برخی با شو سیزه تیرماه جشن ارتباط» مقالۀ در ،(0981)ستاری 

 آرش، تیراندازی ةاسطور مانند هاییاسطوره با را آیین این ارتباطاست  کرده سعی

 نشان اند،خورده پیوند گیاهان سبز و آب با نوعی به که... و سپندارمذگان افراسیاب،

 «مازندران هایافسانه اینشانه بررسی» عنوان با پژوهشی در( 0931) مدنی معافی .دهد

 مازندران هایافسانه در آب مانند هایینشانه به «دیگر اشیاء و طبیعی عناصر» بخش در

  .دارد شارها
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 سخنانی: ما زبان در اساطیر( در کتاب 2020و همكاران ) 5ویتگنشتاین لودویگ

 نوشت فریزر را «زرین شاخۀ» درمورد خود معروف سخنان فریزر زرین شاخۀ درمورد

با هم  فلسفه و شناسیانسان زمان، آن در. شد منتشر 0391 سال در مرگش از پس که

 شناسیانسان نظری اصطالحات از شدت به ایقاره انمتفكر و داشتند ارتباط نزدیكی

 و مراسم اعتقاد، مذهب، جادو، آیین، درمورد ویتگنشتاین کردند. اظهاراتمی استفاده

 تأمل قابل و روشن اندازه همان به حاضر حال در فریزر خود منطقی هایفرضپیش

 . بود ویتگنشتاین زمان در که است

 0831در سال  شاخۀ زریندین در کتاب  ( متخصص اسطوره و2012فریزر )

نظیر از های دوران باستان در شاخۀ زرین، کاوشی بیها و اسطورهها، آییندربارة فرقه

تعاریف فریزر از  کند.ها با مسیحیت اولیه ارائه میاین آداب و رسوم و تشابهات آن

برای « علم»و  «مذهب»، «جادو»شناسی اجتماعی، و اصطالحاتی مانند پیشگامان انسان

های باستانی عمیقاً بر جانشینان او در این زمینه بسیار مفید بود، و تبیین او از افسانه

  .شناسان، نویسندگان برجسته تأثیر گذاشتهای رواننسل

 به رویكردهایی: آیین و موسیقی اسطوره،( در کتاب 5108چیسیودین و همكاران )

( اول قسمت) آن معاصر هایبازتاب از برخی و اسطوره در دو بخش به تطبیقی ادبیات

 مقالۀ پانزده. اندشده متمرکز( دوم بخش) آیین و موسیقی اسطوره، بین ارتباط و

 لهستان، فرانسه، برزیل، از محققانی و دانشگاهیان توسط اینجا در شدهگردآوری

 مختلفی موضوعات بر هاآن. است شده نوشته رومانی و جنوبی آفریقای مكزیک،

 و دین و فلسفه علمی ـ تخیلی، سنتی، و کالسیک موسیقی ادبیات، فولكلور، ازجمله

 .دارند تمرکز موضوعات سایر
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اند ارتباط زاده و ستاری درمورد آیین تیرماسیزه شو نوشتهدر مقاالتی که اسماعیل 

که در نامۀ موسوی اند و در پایاناین آیین با اساطیر را از منظر خاستگاه آن بررسی کرده

پیشینه ذکر شد از منظر الیاده به قداست آیین پرداخته شده است. اما مقالۀ حاضر تمرکز 

نمایشی دارد و با نظریۀ سه کنش دومزیل ـ که اساطیر را  یانه وکارکردگرا هایبر جنبه

امور دینی، سلحشوری و فراوانی و  ةگانه یعنی ادارهای سهساختار کنشبراساس 

دهد ـ تحلیل شده است و بیشتر درپی دست یافتن به ه قرار میمورد مطالعی ربارو

  های اساطیری آیین از دیدگاه دومزیل است.  مایهبن

 پژوهش . روش3

 دو بین رابطه وقتی. است کیفی و ایمقایسهو  ترامتنیت بر مبتنی مقاله این تحلیل روش

 بنابراین،. است نامتنیبی رابطۀ یک این طبق آرای ژنت، باشد، حضوریهم بر مبتنی متن

 وجود. باشد واحد عناصر یا عنصر یک دارای متن که گیردمی شكل زمانی بینامتنیت»

 یا دیگر متن در متن یک از عنصر چند وجود دیگر، متن در متن یک از عنصر یک

 سه منظر این از خاص، متن یک دیگر و  متن در متن چندین از متعدد عناصر وجود

روابط  در(. 23-28 ، صص.0935 مطلق، نامور) «شوندمی تلقی تبینامتنی اصلی نوع

 در رابطه این اما شود،می بررسی هنری و ادبی متن دو رابطۀ بینامتنیت، مانند نیز فرامتنی

 بر مبتنی رابطه این متنیت(،فرامتنی )بیش در اما است، حضوریهم بر مبتنی بینامتنیت

 .است پوشانیهم



 0810فند  بهمن و اس ،84، شمـارة 01 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

78 

 

 
 لیل ترامتنی مراسم تیرماسیزه شو: مراحل تح1نمودار

Diagram 1: The stages of Transtextuality analysis of ‘Tir-ma-size show’ 

ceremony 

 نظری . چارچوب4

 در عناصر بین رابطۀ در جدیدی دیدگاه که است بیستم قرن هاییافته از یكی بینامتنیت

 یک در متون تاریخ، طول در رواقعد. پردازدمی بینامتنی روابط به و دهدمی ارائه متون

 شكل قدیمی متون براساس جدید متون همواره و شدندمی خلق ایزنجیره رابطۀ

 نادیده کمیا دست )متن(، گفته وجه ترینمهم (.09 ، ص.0932 آذر،) گرفتندمی

 ، ص.0935 است )آلن، آن بینامتنی یعنی بعُد آن، گراییمكالمه آن، وجه ترینانگاشته

 فراوانی هایگقته متن یک فضای در .است (بینامتنیت)ها متن تحول همچنین متن .(41

کنند می خنثی را همدیگر و یابندمی تالقی یكدیگر با دیگر هایمتن از برگرفته

(Kristeva, 1969, p. 52). 

 سرچشمه سوسور شناسینشانه از ابتدا بینامتنی است معتقد سوسور دو فردینان 

 و شوندمی ارجاعی روابط وارد نویسند،می یا کنندمی صحبت مردم وقتی: »گیردمی

 «است قراردادی رابطۀ یک بریم،می نام را اشیا آن طریق از که کلمات و اشیا بین روابط

Saussure, 1974, p. 35))وابسته بینامتنیت، روازاین و متن، ایدة بارت، بحث به . بنا 

 و هانوشتهپیش از» تاروپود از تنیدهدرهم( متنی) یمنسوج و بافت، شبكه، هایانگاره به

 .دارد متون دیگر با اشرابطه از را خود معنای متنی هر بنابراین،. است ها«خواندهپیش از

 اند،شده خوانده ترپیش کهاین رغمعلی دهند،می شكل را متن که هاییقول نقل
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 هستند گیومه بدون هاییلقونقل دلیل همین به و ناپذیرندجدایی و ناشناخته

(Barthes,1984, p.76). 

 این. گذاردمی نمایش به را جهان از خاصی بینشی گفتار باختین، گفتۀ به همچنین

 سوی از. دارد وجود وگوگفت دو این بین و است متفاوت دیگر دیدگاه با خاص بینش

 ردپای ههمیش کلمات باختین، گفتۀ به. هستند هابینش ظهور ظرف کلمات دیگر،

: است معتقد (. او015 ، ص.0930 تودورف،) دارند همراه به خود با را قبلی کاربردهای

 طرفبی ایکلمه هیچ و است گروهی و ملی طبقاتی، منافع کنندةمنعكس دائماً زبان»

 .(Bakhtin & Volosinov, 1986, pp. 60-61) «نیست

 صرفاً زمینه این در و است «دگیتنیدرهم» یا «تنیدندرهم» «بینامتنیت» اصلی معنای

 هایموقعیت این در. دارد اشاره متعدد متنی اجزای از مفهومی هر شكل یافتن به

 خاصی منبع به مراجعه به نیازی شود، تثبیت درستی به وضعیتی چنین اگر بینامتنی،

 .Barthes, 1977, p) هستیم مواجه «گیومه بدون قول نقل» با «بارت» گفتۀ به و نیست

 تقاطع و و جایگشت متون .5 فرآوری، .0: شناسدمی جزء دو با را متن کریستوا (.160

 اصطالح و داد ادامه خود تحقیقات به کریستوا ژولیا باختین، از پس. مختلف هایحاشیه

 متون: »است معتقد کریستوا (.00، ص. 0989نامورمطلق، ) برگزید آن برای را بینامتنیت

 تجدید مشترک، ژانر از استفاده رسمی، هایجنبه سبكی، تقلید ،قول نقل کنایه، طریق از

 ,Kristeva, 1973) کندمی برقرار ارتباط سایر متون با دیگر هایروش انواع و رد نظر،

p. 36). در او. کرد صحبت ترامتنیت نظری مدل در متون بین ۀرابط درمورد ژنت ژرار 

 کندمی پیشنهاد متون بین روابط بررسی جهت را ترامتنی اصطالح بازنوشتی الواح کتاب

 دیگر متون با را متن یک پنهان یا آشكار که است چیزی هر ترامتنی که است معتقد و

 بینامتنیت از ترکلی بودن متنیتبیش ژنت، نظر از (.Genette, 1982, p. 7) دهدمی پیوند

. 4 فرامتنیت،. 9 پیرامتنیت،. 5 بینامتنیت،. 0: است اصلی اصطالح پنج شامل و است
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 بینامتنیت انواع از ترعمیق بسیار روابط این که کرد ثابت ژنت. متنیتبیش. 2 سرمتنیت،

 میان، این در (.015 ، ص.0931 نادری،) است جاری متن هایالیه تمام در و است

ترامتنیت  دیگر انواع و پردازندمی هنری متن دو بین رابطۀ به متنیبیش و روابط بینامتنی

، 0932 مطلق، نامور) کنندمی تمرکز آن با مرتبط هایمتنشبه و متن یک میان رابطۀ بر

 .است توضیح زیر قابل نمودار قالب در ژنت ترامتنیت الگوی(. 89 ص.

 

 

 

 

 
 : نمودار الگوی ترامتنیت ژنت در پژوهش حاضر5نمودار

Diagram 2: Genette's transtextuality pattern diagram in the current 

research 

 

 .جشن تیرگان5

 دلیلبه نامعلوم زمانی در اما. شدمی برگزار تیرگان روز و تیر در آبریزگان جشن

  کبیسۀ اجرای عدم بر مبنی که اختالفاتی

 دلیل دو الباقیه آثار بیرونی در شد. ابوریحانمی برگزار نوروز تیرگان، مراسم آن در

 و توران و ایران مرز نشانۀ به آرش راندازیتی:  ذکر کرده است تیرگان جشن برای

 باران درخواست و سالیخشک با مبارزه برای( کشاورزی جهان و بنای) دهقنه دیگری

 خواهی،باران و آرش اسطورة در جشن این منشأ . امروزه،(992 ، ص.0999 بیرونی،)

آب و طلب  برای مراسمی با جشن این. شودمی بیان «تیشتر» درخشش ستارة با زمانهم
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 براساس شد چنانچه بیان .(938 ، ص.0985 رضی،) بود همراه در سال آینده باران

 او، وجود از که است روزی و رزق فرشتۀ و باران نگهبان تیر، خدای مزدایی بینیجهان

 جایگاه و توجه  بیانگر این و شودمی موسمی سیراب هایباران و مزارع از  پاک زمین

  هم هنوز. اندبه آب توجه داشته احترام با همیشه ایرانیان. است انایرانی میان در «آب»

 ، ص.0912 رجبی،)زندگی است  مایۀ آب آب بوده و با ارتباط  در «آبادانی» همه جا

 است، شدهخوانده  نیز «طیری نوروز» ،مالمظفر باب بیست در که جشن این  .(33

 در هم هامازندرانی و گرفتندمی جشنتیر  ماه از( سیزدهم روز) تیر روز در ما نیاکان

 گیرندمی جشن خودشان تیرماه در بلكه ما کنونی تیرماه در نه ولی تیرماه سیزدهم شب

 و گیالن چون هاییسرزمین و شهرها سبب برکت (ع)علی امام(. 91، ص. 0992 کیا،)

 و برکت عنصر نیز نوروز زراعی هایآیین سمبول در. است عامه باور در مازندران

 از استفاده سرو، نقش. شودمی دیده باروری و زایش اصل به توجه و خواهیبرکت

 میرشكرایی،) است زمینه این در توجهقابل هاینشانه خرمن مهر در... و سبز پرچم

 (.009 ، ص.0918

 های نمایشی تیرماسیزه شو . کنش1ـ5

 خواهیباران و سالیخشک با . مبارزه1ـ1ـ5

. هاشخصیت بین دائمی درگیری یعنی است؛ نمایشنامه در نیروها دبرخور تئاتری، کنش

 تأثیر تحت را بیننده که دارد وجود پنهانی احساسی محتوای درگیری یا برخورد این در

 همۀ سخت هستۀ بنابراین. کندمی باز را نمایش قفل کنش، درک زیرا دهد،می قرار

 تأثیر کنش روی که هستند یابزار هاشخصیت هاست،شخصیت و کنش هانمایشنامه

 هاج،) شوندمی خود عمل انجام به مجبور و گیرندمی قرار تأثیر تحت یا گذارندمی

 است. نمایش هایشخصیت و دراماتیک کنش نمایشنامه اصلی . هستۀ(81، ص. 0935
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 هایشخصیت بین دائمی درگیری و نمایشنامه درون در نیروها برخورد دراماتیک کنش

 نهفته تعارض این در دهدمی تكان را تماشاگر که عاطفی محتوای. ستا نمایشنامه

 قرار آن تأثیر تحت یا گذارند،می تأثیر بازیگری کنش بر یا نمایش هایشخصیت است،

، ص. 0935 دامود،)کنند  خلق رویدادی خود برای شوندمی مجبور درنتیجه و گیرندمی

 از آیینی حرکتی درواقع جشن این منشأ که باورند این بر محققان از برخی . امروزه(42

 و است سالیخشک( دیو) اپوش با او نبرد و( باران خدای و ستاره) تیشتر اسطورة

 با مرتبط هایآیین ایرانیان کهاین .آرش ندارد اسطورة با ایریشه ارتباطی هیچ درواقع

 آرش شباهت دلیلبه تیرماه در که کمانگیر آرش یادبود با را باران و آب خدای) تیشتر

 دانند،می مرتبط( بود شده برگزار تیرماه در کمانگیر آرش پیكان به اشاره با تیر و

 فراهانی،) اندنامیده یا تیرگان تیر جشن یا تیرگان جشن را هردو و نیست غیرمعمول

 مشترک شناسیهستی به توانمی داستان دو این هایشباهت تحلیل با  .(11 ، ص.0983

 بازسازی و ادامه درواقع او نبرد و آرش داستان که شد متوجه و برد پی اهآن میان

 مازندران، در است. اوستا داریم زمینه این در که منبعی ترینقدیم. است اسطوره

 :از اندعبارت اخیر هایدهه در تیر 55 جشن به مربوط اصلی هایآیین

 عارف شاعر راشعا قرائت جشن، این در مهم مراسم از یكی خواندن شعر:

. است موسیقی اجرای با همراه حافظ و( خوانیامیری) پازواری امیر نام به مازندرانی

 این. کنندمی اجرا دارند خوبی صدای که کسانی یا روستا بزرگان معموالً را خوانیامیری

 .شوندمی اجرا هماهنگ و نفرهتک صورتبه اشعار

 صورت شب این در نیز فال از دیگری اعانو حافظ، اشعار فال برعالوه :فال گرفتن

 سوزنی سنجاق ،سنجاق فال در. نامید گردو فال و سوزنی فال را آن توانمی که گیردمی

 دختران و زنان برای بیشتر نامزدها، با نظر مورد جوان نوجوان، زن، مرد، دامن به
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 و همسایه فامیل از مردی یا زن سپس. آمدمی پایین دوخت صورت به شانسخوش

، 0982 یدزاده،)مج خواندمی آواز صدای با محلی آهنگ با را شعر چند نزدیک آشنای

 گوش» یاو  «یگوشار» ،«یاریگوش »، «یدارگوش»تفأل رسم  یگرنوع د .(11ص. 

 آفتاب غروب هنگام آمل . درگوش استهمان فال یا( 543 ، ص.0942 یا،)ک «کشی

 عمل این به ویژهبه و ایستندمی چهارراه  فالگوش در عنوان به و پوشند می چادر زنان

 متأسف بسیار و دانندمی مكاشفه را آن بشنوند، رهگذر از بدی حرف اگر .دارند اعتقاد

 (.001، ص. 0998 عالمه،) شوندمی

 در آمل مردم میان در آب پاشیدن از الباقیه آثار در نیز بیرونی ابوریحان :پاشیدن آب

 نیت و گوید: غسلو می( 999 ، ص.0999 بیرونی،) دکنمی صحبت تیرگان عید روز

 هامازندرانی همچنین. باشید آماده روانی و روحی نظر از نقش این ایفای برای کنید تا

 و پاشندمی آب هم روی آیین آخر  در. کنندمی حمام و وشوشست شب این آغاز در

 .اندازندمی رودخانه به را الل گاهی. گیرندمی جشن

ها های قدیمی که هنوز هم رواج دارد، هدیه دادن خانوادهیكی از سنت :نداد هدیه

اند و درواقع عروس یا به دختران و پسرانی است که هنوز نامزدند و به خانۀ خود نرفته

شان است. در آمل یک شب مانده به شب تیرما سیزده، خانوادة داماد یک داماد آینده

برند و برخی از یادبود به خانۀ نامزد پسرشان میکنند و به رسم سری وسایل آماده می

این هدایا به تناسب وضع مالی و موقعیت خانواده شامل طال، پارچه، لباس، کفش، 

قند، ماهی دودی، سبزیجات و تنقالت است. در برخی مناطق میوه، شیرینی، حلوا، کله

)نورفكن  ندفرستخانوادة عروس هم هدایایی مثل کفش و لباس برای داماد خود می

 (.0938روحی، 
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. کردند تكمیل تنقالت سیزده تهیۀ با را جشن شب این در :غذا نوع سیزده خوردن

 همۀ از را بال و بیماری سیزده غذا نوع سیزده خوردن با که باور این حال عین در

 .شودمی دیده مناطق این در نیز کنندمی دور خانواده

 افراداست که « یافكنشال» یا «یاندازالش»شب،  ینمراسم ا یگرد از افکنی:شال

 انهخ داخلبه  یخوراک گرفتن یبرا بندند ومیچوب  بهای را پارچهناشناس تكه

اندازد می یرونبندد و به بمی یوهو م یرینیو ش یلدر دستمال، آج منزلاندازند. خانم می

 .(001، ص.0998)عالمه، 

 محلی . موسیقی2ـ1ـ5

. دارد ادامه شب نیمه  تا و شودآغار می جشن روز بعدازظهر از دُهل و سُرنا هارمونی

 آورد دستبه شبی چنین در توانمی را نی بهترین. آیندمی در صدا به هانی شب این در

 .دهدمی اختصاص خود به را جشن این از مهمی بخش و گویندبند میهفت آن به که

  خوانیشاهنامه حافظ و خوانی، فال. امیری3ـ1ـ5

 اجرای و حافظ، امیرخوانی فال است، اهمیت حائز شب این در که اتفاقاتی از یكی

 دارند خوبی صدای که کسانی یا روستا بزرگان معموالً را خوانیامیری. است موسیقی

 صدا و نی با همراه و خوانندهتک صورت به را پازواری امیر از اشعاری. کنندمی اجرا

 .کنندمی اجرا ایرانی موسیقی در دستگاه شور دستگاه رد دشتی ردیف از هاییگوشه در

 نمایش های. شخصیت2ـ5

 ادبی فرهنگ. کنندمی بازی بازیگران که است نقشی نقاب، معنای به شخصیت

 آفرینینقش نمایشی اثر یک در که داندمی خیالی زن یا خیالی مردی را شخصیت
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 جای در همچنین. دارد تأکید تشخصی ماهیت در ابهام بر معنایی لغزش این. کندمی

 هاییویژگی دارای واقعی افراد مانند شخصیت ادبیات، در: »که است شده گفته دیگر

 داستان در افراد گفتار و کردار شود،می ظاهر درام و داستان در هاویژگی این با و است

 «اشدب مرتبط و هماهنگ خاص آنان هایویژگی و با اخالق  که باشد ایگونه به باید

 خورد،می چشم به مختلف افراد با برخورد در که چیزی اولین .(910 ، ص.0985 داد،)

 تبار، حبیبی) افراد است شخصیت بُعد و همان پوست مو، رنگ چشم، رنگ قد، ظاهر،

 (.91 ، ص.0988

 (3شیش محوری )الل شخصیت.  1ـ 2ـ5

 تحمل را بازی و داستان در موجود شرایط که است شخصیتی شخصیت محوری،

. کندمی درگیری ایجاد و آفرینیبحران زنندة پایداری وضع محیط است،برهم و کندنمی

 اما ندارد، او نبودن یا بودن محوری در تأثیری او بودن نادرست یا درست و بد یا خوب

 محوری شخصیت او از آن زدن برهم برای تالش و کنونی شرایط پذیرش عدم

 اولین یا «رهبر» داستان قهرمان و «پرتاگونیست» یا «انقهرم» محوری شخصیت. سازدمی

 داستانی هیچ. بردمی جلو را داستان وقایع کشمكش ایجاد با که اوست. است بازیگر

 (.55، ص. 0932داشت )پیوستی،  نخواهد وجود محوری شخصیت بدون

 را آیین که دار. کیسه9دار، . ترکه5. الل شیش، 0دارد:  اصلی اجراکنندة سه 4شو الل

 و زنندمی دور را روستا تمام شدن، آماده از پس. دهندمی جهت آن به و کنندمی شروع

 هاخانه ساکنان. کنندمی دعوت مراسم در شرکت برای را مردم و روندمی خانه به خانه

. کنندمی پذیرایی خود هایخانه در را هاآن اند،شده آماده روز این برای قبل از که

. پذیرندمی را خود دعوت هایشانخانه به مجریان از دعوت با نیز روستا لیاها درواقع

 است. آیین این هایویژگی ترینمهم از یكی مجری و مخاطب تعامل این



 0810فند  بهمن و اس ،84، شمـارة 01 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

77 

 

 دار(دار و ترکه)کیسه های فرعی. شخصیت2ـ 2ـ5

 خودش .است برکت و خیر نماد الل است، شر بر خیر پیروزی مظهر الل شخصیت

 را نقش این خوب صفات و نام با سالمیان مردی قدیم در است. احترام قابل و مبارک

 را او روازاین .گیردمی برعهده را نقش این جوانان از یكی روزها این داشت، برعهده

 نشانۀ را سكوت این. زندحرف نمی و کندمی سكوت مراسم در که گویندمی الل

 .دانندمی یطانیش امیال و هوا برابر در مقاومت و داریخویشتن

 های گروتسک الل شیش. جنبه3ـ 2ـ5

 این یادآور او چهرة شدن سیاه. پوشاندمی زغال با را خود صورت حمام از پس الل

 نیک کردار و عمل روحیۀ مهم بلكه است، بوده کسی چه او بدانیم نیست الزم که است

 را راه بتواند تا باشد شر و خیر دائمی نبرد در خود توان حد در باید انسانی هر. اوست

 افراد سوادکوه منطقۀ در. کند باز جانش و سرزمین به برکت و خیر شدن سرازیر برای

 و کنندمی درست ریسمان( رنگ سبز معموالً) برنج ساقۀ پیچاندن و دادن تاب با الل

 و نعمت یادآور و نشانه این هم باز. بندندمی پاها دور و مچ دور کمر، سر، دور

  .شودمی حاصل هازشتی بر خیر غلبۀ و هابدی با مردم نبرد از که ستا سرسبزی

 هایشكل» صورت به گروتسک آکسفورد، ادبی هایفشردة واژه لغت فرهنگ در

 صورت و بدن عملكرد در عجیب و غیرعادی تغییرات بدشكل، و شدهتحریف عجیب،

 که کندمی تأکید 2لجفرهنگ رات. ) p.108 ,Baldick ,1992)  است شده تعریف «انسان

دهد می نشان شدهدستكاری و آمیزاغراق صورتبه را انسان چهرة معموالً گروتسک

2006, p.101) ,Childs & Fowler). ساختاری یعنی است؛ ایدوگانه پدیدة گروتسک 

 کندزمان هم مجذوب می یک در گروتسک گیرد.می دربر را متضاد افكار از ترکیبی که

، 0989 مكاریک،) زمان کار اوست همان در ترساندن و خندان ست.هم ترسناک ا و
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 «عظیم مضحكۀ» را گروتسک معادل ،ادبی نقد و نظریه فرهنگ در .(542-554 صص.

 العاده،خارق عناصر: »از اندعبارت گروتسک هایویژگی اثر این در. اندداده قرار

 ، ص.0981 کزازی، و انسبزی) «طنز و کمیک هایجلوه و ترسناک حسی، آمیز،اغراق

549 .) 

 که جایی است، وحشتناک رویداد یک کلمه واقعی معنای به کارناوال باختین، نظر از

 نوع از آورنشاط و وقیحانه هایتفریط و افراط به تا کنندمی رها را خود عادی مردم

 (. 98، ص. 0930 تامسن،بپردازند ) بدنی

 صرف زیادی انرژی کند، مندعالقه تسکگرو مقولۀ به را ما کهاین برای باختین

 و جشن و کارناوال شناسایی با سو یک از را کار این و کندمی گروتسک درک

 انجام هادیوانه ها،دلقک تصاویر عامه، فرهنگ ها،جشنواره مانند آن با مرتبط اشكال

 زا و گروتسک هستند با مواجهه منابع اولین عنوانبه شیطان و هادیوانه. دهدمی

 تواندمی که مثبت ساختاری عنوانبه گروتسک نگرش بررسی با دیگر سوی

آدامز ) کند فراهم داد، خواهد انجام او که را کنندهدگرگون و بخشرهایی ایتجربه

 .(43 ، ص.5101 یتس، و

 ناشی تواندمی ناهماهنگی این. است ناهماهنگی عنصر گروتسک، ویژگی بارزترین

 همچنین. باشد هاغیرمشابه ترکیب از یا غیرمشابه موارد الطاخت برخورد، تعارض، از

 عبور طبیعی مرز از انگیزیشگفت طرز به زیرا است، عجیب خود ذات در گروتسک

 چند گروتسک با بود آشنا قبالً آنچه. است وحشتناک بودن، دارخنده عین در و کندمی

 و شادی مانند ضیمتناق احساسات جدید شكل این و شودمی قسمتی چند و معنی

، 0935 مشكات،) کندمی پیدا نمود گروتسک آثار در که انگیزدبرمی را وحشت

 .(11ص.
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 پس های گروتسک که در شخصیت الل ظهور پیدا کرده این است که  اللاز ویژگی

آمیز چهرة الل انجام پوشاند و درواقع تغییر مبالغهمی زغال با را خود صورت حمام از

 نقش کسی چه بدانیم نیست الزم که است این یادآور صورتش شدن شده است. سیاه

 باید انسانی هر. اوست نیک کردار و عمل روحیۀ مهم بلكه است، گرفته عهده بر را الل

 و خیر شدن سرازیر برای را راه تا باشد شر و خیر دائمی نبرد در خود توان حد تا

ی در گروتسک قابل توضیح کند و این با خصیصۀ ناهماهنگ سرزمینش باز به برکت

 معموالً) برنج هایساقه پیچاندن و دادن تاب با الل افراد سوادکوه، منطقۀ در. است

. بندندمی پا ساق دور و مچ دور کمر، سر، دور به و کنندمی درست ریسمان( سبزرنگ

 چیرگی و هابدی با مردم نبرد از که است سرسبزی و نعمت یادآور و نشانه این هم باز

 شلوار و کت و گذاردمی سر بر نمدی کاله اساساً الل شود. می حاصل زشتی بر یكین

 و روندمی جنگل به همراهش دو و او  مراسم از قبل. پوشدمی( پشمی اغلب) ساده

این . کنندمی جدا توت درخت هایشاخه از را مناسبی و بلند هایترکه  معموالً

 آورد. می فراوانی ردمم برای و دارد برکت نیز الل هایترکه

 : روابط بینامتنی صریح و ضمنی در آیین تیرماسیزه شو0جدول
Table 1: Denotation and Connotation intertextuality in the ‘Tir-ma-size 

show’ ceremony 

 
 (0930: نگارندگان برگرفته از موسوی، مأخذ)
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 متنی در آیین نمایشی تیرماسیزه شوروابط بیش. 7

 در اما شود،می بررسی هنری و ادبی متن دو رابطۀ« بینامتنیت» مانند « متنیتبیش» در

 تأثیر متنیتبیش در دیگر عبارت به. است گزینش براساس رابطه این متنیروابط بیش

 قبلی متن از که است متنی متنبیش. آن وجود نه شودمی بررسی دیگر متن بر متن یک

 معنای به ابرمتن دیگر عبارت به و است شده گرفته یلیتبد فرایند یک طی( متن پیش)

 را آن باشد، قبلی اثر از متأثر اثری وجود که زمانی یا. است «دو درجه متن» آن واقعی

 (.32 ، ص.0989 مطلق، نامور) نامندمی فرامتنی

 تیراندازی اسطورة چون هاییاسطوره با توانمی را «تیرماه سیزده شو» آیین این پیوند

. اندخورده پیوند سرسبزی و آب با نوعی به که داد نشان... و سپندارمذ افراسیاب، ش،آر

 جنبۀ اساساً و دارد ریشه باستانی هایاسطوره در سال پایان هایآیین و هاجشن بیشتر

. اندزیسته می خود فرهنگی سرزمین در که است مردمانی اساطیری باورهای عملی

 و است باستان ایرانیان تیرگان کهن و بزرگ جشن بازماندة که شو تیرماسیزه جشن

 این از یكی است، برقرار مازندران ویژهبه ایران شمالی نواحی در نیز امروزه

 ابعاد در را انسان زندگی خاص، ارتباطی روش یک عنوانبه نمایش. هاستجشن

 اعصار در هنر این که است داده نشان تجربه. است داده قرار تأثیر تحت مختلف

 ترینملموس فكری، روابط و فرهنگی تعامالت برقراری برای مناسبی ابزار مختلف

 مسائل در تعمق هایراه تریناز مهم و عقیدتی و فلسفی مباحث طرح برای قالب

 و طوالنی تاریخ تاریخی، اسناد و شناسیباستان هاییافته. است بوده کیهانی و انسانی

 و دارد هاآیین با عمیقی پیوند نمایشی هنر کهاین و دهدمی نشان را نمایش هنر کهن

 دینی باورهای و باستانی ادیان با اسطوره دیگر سوی از. است شده تنیده آن در درواقع
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بوده است  هاآیین در هااسطوره فعال حضور باعث امر این. دارد اساسی پیوندی

 .(099 ، ص.0931 غروی، غفوری)

 در آیین نمایشی تیرماسیزه شو یلومزد ۀگانسه یهاکنش. 1ـ7

 خدایان حاکم، خدایان: است کرده تقسیم دسته سه به را ایرانی و هندی خدایان دومزیل

: است کرده معرفی زیر ترتیب به را عمل سه این او. نعمت و برکت خدایان و جنگجو

 و بدنی قوای عملكرد دوم: عمل جهان؛ مرموز حال عین در و قانونمند ادارة اول: فعل

 آثار و پیامدها و نتایج با باروری سوم: عمل نیست؛ رزمی منحصراً که قدرتی اصوالً

 جمعیت و رفاه آرامش، آسایش، عمر، طول سالمت، رفاه، فراوانی، مانند گوناگون

 جدی تحولی کنش، سه این(. 80 ، ص.0939 گشتاسب و همكاران،( )جمعیت افزایش)

 در ردیف را دومزیل و کرد ایجاد هاسطورها بررسی و نگرش نحوه در اساسی و

 دوران از اساطیری مطالعات روش این با. داد قرار تاریخ پژوهان اسطوره ترینبرجسته

توجه به  .شد گراییکنش عصر یعنی جدیدی عصر وارد و شد فیلولوژیک خارج

سی شناویژه در حوزة انسانها در اوایل قرن بیستم از سوی برخی از محققان بهکنش

شده بود که در نیز مطرح  9خصوص توسط محققانی همچون برونیستاو مالینوفسكیبه

گرایانه توسط این افراد مطرح شد و تأثیر توان گفت نظریۀ کنشاین خصوص حتی می

شناسی بر جا گذارد، اما نظریۀ شناسی و جامعهزیادی بر عرصۀ مطالعات انسان

هایی است که در نوع خود حائز و اصالت گانۀ دومزیل دارای نوآوریهای سهکنش

 (.023اهمیت است )نامورمطلق، 

 تردیدبی و کیهانی و اجتماعی انسانی، و الهی اشكال تمامی در زندگی درک، این براساس

 توانمی که شودمی هدایت اساسی کارکرد سه از هماهنگ و متنوع نقشی با روانی، و جسمانی

 که همانطور. (Dumézil, 1980, p. 65)کرد  یاد باروری و قدرت حكمرانی، عنوانبه آن از
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 وجود اروپایی و هند مردم تخیالت حتی و زندگی اندیشه، در عمل سه این شودمی مشاهده

 دارد، همراه به را خاصی نگرش ساختار این. دهدمی تشكیل را هاآن شالودة درواقع و دارد

 دهدمی ارائه انسان ذهن و جامعه هستی، به خاصی رویكرد و نگاه نوع زیرا

 و هند خدایان عنوان با 0325 سال در اثری در دومزیل .(091 ، ص.0935 نامورمطلق،)

 مدیریت .0: از اندعبارت اعمال این: »کندمی معرفی چنین را عمل سه این اروپایی

 البته که قدرت اصوالً و بدنی قدرت اجرای .5 منظم؛ و مرموز حال عین در جهان

 سالمتی، رفاه، مانند گوناگون آثار و پیامدها و نتایج با باروری .9 نیست؛ رزمی منحصراً

این نوآوری یا کشف بزرگ،  (Dumezil, 1974, p. 3). « آرامش آسایش، عمر، طول

شده است؛ یعنی مطرح  هااساطیر و خدایان ژرمنای کامالً مدلل در کتاب گونهبه

در « سه کنشی ایدئولوژی هندواروپایی چارچوب» نخستین کتابی که پس از کشف

 (.058، ص. 0981، به چاپ رسیده است )ستاری، 0398

 
 ۀ دومزیلیگانسهی هاکنش : 9نمودار

Diagram 3: Trifunctional of Georges Dumézil  
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 شو یرماسیزهت یا یرگاندر جشن ت یاریکنش شهر. 1ـ1ـ7

 کنش مرتبط با شهریاری است. بسیاری ارتباط این آیین با تیشتر ایزد باران در راستای

 وجود مردم هایتوده جمعی ناخودآگاه در عامیانه باورهای و رایج رسوم و آداب از

 تیرماسیزّه یا تیرگان آیین نمایشی دربارة هاییآیین و عقاید باورها، این میان در. دارد

 کشور شمال رد تنها امروزه که باستانی ملی جشن این. دارد وجود مازندران در شو

 اسطورة یک از کدام هر که کندمی دنبال را خاصی مراسم و هاآیین شود،می برگزار

 مادها دورة به را جشن این برگزاری تاریخ برخی. گیردمی سرچشمه خاص اعتقادی

 .(95 ، ص.0940 زاده،تقی) کنندمی مراجعه اورشلیم تلمود به ادعا این برای و دانندمی

 ـ خداوند نیایش و قدوسیت براساس تیرگان جشن که یده داردعق پوراسماعیل

 ندارد آرش اسطورة به ربطی و است تیشتریه اوستایی/  ودایی تیشیته هندوایرانی ستارة

 عمل  به توجه با جشن، این به آرش افسانۀ انتساب اما(. 13 ، ص.0980 پور،اسماعیل)

 منافاتی سالیخشک پایان و آب جشن با تنهانه ایران، از افراسیاب راندن بیرون در آرش

 کهن متون از بسیاری را آبادانی و آب با افراسیاب دشمنی. است آن مؤید بلكه ندارد،

 ستارة نبرد اسطورة یاد به را ما ایران از او راندن بیرون در آرش نقش و کنندمی تأیید

 تیراندازی ماجرای تیریشت، در که همانطور. »اندازدمی سالیخشک دیو اپوش و تیشتر

 .(032 ، ص.0981 ستاری،) «است گرفته قرار تیشتر ستارة حرکت برای تمثیلی» آرش

 وقوع است،( باران خدای) تیشتر ستارة طلوع جشن، برگزاری این دالیل دیگر از

 داشته ایران مردم کشاورزی و زندگی در( باران) آب که فراوانی اهمیت و سالیخشک

 که است ایستاره نام تیشتر.»کرده است پذیرتوجیه جشن را این برگزاری به نیاز است

 نشانۀ نیز ستاره این طلوع. شناسندمی یمانی شعرای عنوانبه را آن باستانی شناسانستاره

 و باران ستارة باستان ایران در تیشتر ستارة .(80 ، ص.0980 پور،اسماعیل) «بود باران
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 حد باالترین به هوا دمای که( سرطان )ماه یرماهت در  که بود گرما و سالیخشک دشمن

 .(091 ، ص.0984 هویان،) کرد داد طلوعمی را باران آمدن و هوا تعدیل نوید و رسید

 گرمای و باران کمبود که هنگامی تابستان، فصل در تیرگان جشنوارة برپایی رو،ازاین

 درخواست ویژة ینآی اجرای نوعی درواقع است، آن طبیعی هایویژگی از یكی شدید

 برخی در بنابراین شد،می برگزار باران ایزد تیشتر، از تجلیل مناسبت به که است باران

 هاینمونه و هااسطوره دهندةبازتاب باید نیز «شو تیرماسیزه» جشن این باستانی منابع

 عملی زندگی به منوط مردم زندگی در هااسطوره این حیات تداوم و پویایی باشد، کهن

 (.93، ص. 0989 بهار،) هاستآن زندگی ملموس شرایط با انطباق و

 شو یرماسیزّهت یا یرگاندر جشن ت یکنش سلحشور. 2ـ1ـ7

 جدال عملی خیر و شر. 1ـ 2ـ1ـ7

 پیروزی درنهایت و زندگی مرگ، قدرت، به میل جنگ، تهاجم، تعادل، چون مفاهیمی

 و هاحماسه در شر و خیر تضاد بین مشترک زیرمضمون ترینمهم شر بر خیر

 یا «شر و خیر جدال» زمینه،پیش این با هایداستان تمام در نمادین رمز. هاستافسانه

 هایاسطوره با پنهانی طوربه هاحماسه این در هرمنوتیكی رمز و است «بنی دو تضاد»

ترین موضوع رمزگان فرهنگی در درواقع مهم که است مرتبط هاحماسه بر حاکم

 اسطورة دو از متأثر تحول این فرهنگی، رمزگان دیدگاه ق نیز هست. ازهای فوقصه

 مسكوب،)آفریده  اولین کردن قربانی اسطورة و شر و خیر خدای اسطورة: است بزرگ

 تعادل، دورة سه این شامل جهان زندگی مانوی، اساطیر در(. 59-51 ، صص.0912

 سال هزار نُه جهان عمر ،شبنده در(. 2 همان، ص.) است نور به پیوستن و آمیختگی

-99 ، صص.0993 دادگی،) است اتحاد و آمیختگی مینویی، دورة سه شامل که است

. شودمی زاده آدم از قابیل و هابیل یعنی شر و خیر مظهر دو عتیق عهد روایات در(. 92
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 خورده پیوند مخلوق اولین شدن قربانی اسطورة با خدایان غول این آفرینش اسطورة

 شر، و خیر عملی تضاد با هایداستان ازجمله(. 938-939 ، صص.0989 ر،بها) است

 اغریرث و ضحاک، و جمشید ضحاک، و برمایه گاو اهریمن، و کیومرث داستان

 است آفرینش اولین شدن قربانی اساطیری مبانی افراسیاب، و سیاوش و افراسیاب

 (.451ـ 935/صص.0 .ج، 0921)پورداوود، 

 سالینبرد با خشک آرش در یریاطاس یگاهجا. 2ـ 2ـ1ـ7

 که بوده برخوردار شهرتی و روایی چنان دور، از هایدرگذشته آرش تیراندازی داستان

 در که تیریشت است. قرارگرفته تیشتر حرکت ستارة برای تمثیلی بهمشبه تیریشت، در

 دیو با ار ایزد این نبرد مفصل داستان است، ستارة باران و ایزد تیشتر، تشتر یا ستایش

 تیشتر حرکت یشت این در کند.می نقل رود ـمی شماربه دیو خشكی ـ که  اپوش

 شود سرسبز زمین تا است زمین بر آن باریدن و آب برگرفتن کرت، برای فراخ سویبه

 و خشكی دیو افراسیاب، که است زمانی نیز تیر پرتاب در )تیریشت(. آزمون آرش

 از باشد نمادی تواندمی مرز، تعیین برای تیر پرتاب و است چیره شده ایران بر آبی،بی

 .باشد سرسبزی آن درپی و بارندگی آغاز و سالیخشک به پایان دادن برای کوشش

 سالیخشک یودر تجسم د یابافراس یریاساط یگاهجا. 3ـ 2ـ1ـ7

 است انسان نیمه ـ دیو نیمه موجودی دینكرد سوم کتاب تصریحبه اسطوره در افراسیاب

 در حضوری طوالنی با توران نامدار پهلوان - شاه این .(511، ص. 0980 ضیلت،ف)

 دارد خود کارنامۀ در رستم ویژهبه ایرانیان، با را بسیاری نبردهای ایران ملی هایداستان

 آغاز در .(500 ، ص.0921 پورداوود،) شودمی کشته کیخسرو دست به سرانجام و

 پس که شودمی گفته و شودمی یاد ایرانشهر، خشكانندة» بانام افراسیاب از هفتم دینكرد
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 آمده بندهشن در .(518 ، ص.0989 بهار،) «گرددمی جاری رودها ایران از او گریز از

 بندهشن در .(093، ص. 0993دادگی، ) «بازداشت ایرانشهراز  باران» افراسیاب که است

 به و کوچک و بزرگ ا،رهزارچشمه  کیانسه دریای در او» که خوانیممی نیز هندی

، 0998 بهزادی،) «کرد پایمال خر بلندی به و گاو بلندی به شتر بلندی به و اسب بلندی

 ، ص.0913 تفضلی،) خرد مینوی و زادسپرم هایگزیده چون هاییمتن در(. 01ص. 

 .دید را دستینازا مواردی توانمی نیز .(1

الل »شو مراسم  یرماسیزّهت ای یرگاندر جشن ت یبارور یا یورکنش پیشه. 3ـ1ـ7

 «یشش

 مازندران مردم بین در ایویژه مراسم قابل توجه در این زمینه این است که فرضیۀ

 برگزار سیزه تیرماه شب در نمادین و فولكلور آیین یک عنوانبه همچنان که وجود دارد

 که شودمی انجام صورت این به مراسم این. است «شیش الل» مراسم آن و شودمی

. «زندحرف نمی و کندمی سیاه را صورتش بندد،می دستمال کند،می مبدل لباس کسی»

 داراب و بابل در) شیش الل ،(شهرقائم سرایکوچک در) مار الل و الل شخص این

 هاخانه وارد. کنندمی همراهی را او نفر چند و دارد نام( تنكابن در) شوش الل و( کاال

 او. »گویندمی شیش آن به که زندمی اهالی به دارد تدس در که چوبی با و شودمی

 ثمردرختان بی و مجرد دختران نازا، حیوانات نازا، زنان سراغ به مخصوصاً( الل)

 تضمین و کندمی مداخله حاضر افراد از یكی. زندمی ضربه هاآن به چوب با و. رودمی

 که کنممی تضمین من نزند، ضربه دختر آن یا درخت آن یا زن این مثالً به که کندمی

 .(000-001، صص. 0940کارنوی، ) «برود شوهرش خانۀ به و بدهد میوه شود، باردار
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 تیرماسیزّهگانۀ دومزیلی آیین های سهکنش : 5 جدول

Table 2: Trifunctional of Georges Dumézil ‘Tir-ma-size show’ ceremony 

 
 : نگارندگان(مأخذ)

 با. است بوده مهم بسیار مازندران مردم زندگی در شیش الل یکارکردها به اعتقاد

 و چوبی( شیش) ترکه این کهاین به توجه با شد، ذکر «شیش الل» برای که هاییویژگی

 یک تجسم رپیهوین مانند نیز شیش الل که کرد فرض چنین توانمی است، گیاهی نماد

 .است کشاورزی محصوالت و گیاهان از حفاظت مسئول که است گیاهی خدای

 .نتیجه 6

حضوری متون نمایشی ـ ترامتنی در آیین تیرماسیزه شو از دیدگاه روابط بینامتنی با هم

متنی تحت تأثیرپذیری این آیین از اساطیر گذشته قابل آیینی  و در راستای روابط بیش

توجیه است. بیشترین روابط بینامتنی صریح حول شخصیت محوری الل شیش و  

ایشی این آیین توسط او و همراهانش است و روابط بینامتنی ضمنی مرتبط با اعمال نم

متنی، و پیشینۀ براساس روابط بیشخواهی و باروری است.  طلب روزی، باران

متنی برای توان اساطیر تیشتر و آرش را پیشاساطیری آیین نمایشی تیرماسیزه شو، می
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های اساطیری تیرماسیزه شو در یهمااجرای این آیین مفروض شد. جهت شناخت بُن

پژوهش پیش رو از دیدگاه اسطوره سنجی دومزیل بهره برده شده است. در نظر 

و کنش سوم  سلحشوری و کنش دوم برابر با عنوان شهریاریدومزیل کُنش اول به

های وری است که بیشتر مورد توجه دومزیل بوده و کنشی است که دامنهدرمورد پیشه

ها با یكدیگر عناصر مشترک و ارتباط جزئی که این کنش گیرد.بر میبسیاری را در

ها شده است. آثار ادبی و هنری، همچنین حكمی و سیاسی دارند باعث پیوند میان آن

گیرند. دهند با این نظریه مورد مطالعه قرار میکه جامعۀ بشری را به خود اختصاص می

توانند با این رویكرد داشته باشند، میبا این حال جوامعی که تفكری به گذشتۀ خود 

تحلیل شوند و هر چقدر این جوامع اصالت خویش را بیشتر حفظ کرده باشند بیشتر 

مورد نظر این مطالعات خواهند بود. تالقی روز تیر با ماه تیر، دریافت نخستین از 

 از:  اندچیستی این جشن است. سه کنش نامبرده دومزیلی درآیین تیرماسیزه شو عبارت

 ،(باران ایزد) تیشتر ستارة طلوع نباتی، ایزدی عنوانبه آرش تجسم :شهریاری کنش -

 .تابستان هایماه و نیمروز گرمای سرور رپیهوین، ایزد

 از افراسیاب راندن بیرون در آرش خویشكاری شر، و خیر تضاد :سلحشوری کنش -

 دیو، با نبرد از ایلوهج همچنین. دارد سالیخشک دیو با مبارزه از نشان ایران،

 افراسیاب و سالیخشک  با مبارزه افسانۀ آرش. است گیاهان و نباتی خدایان دشمن

 .است سالیخشک دیو مظهر

 گیاهی نمادی قالب در آرش زندگی ادامۀ توانمی را «شیش الل» :باروری کنش -

 فراسیابا .آوردمی ارمغان به مردم برای را حیات و ولد و زاد هستی، که دانست

 و باززایی و هستی و گیاهی نمادی شكلبه آرش آبی،بی و خشكی دیو تجسم

 . است حیات
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 ها نوشتپی
1. Tir-ma-sizah-shu 

2. Ludwig Wittgenstein 

3. Lale Shish 

4. Lale Shu 

5. Routledge Dictionary 

6. Bronistaw Malinowski 

 منابع 

، شناسینامۀ انسانپژوهش)جشن تیرگان( و اسطورة تیشتر. (. تیرما سیزه 0980پور، ا. )اسماعیل

0 ،11- 33 . 

 . قطره: تهران(. 0931) راستی آ. ۀترجم. روتسک در هنر و ادبیاتگ(. 0331. )و، یتس.، ل آدامز،

، شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهشهای بینامتنیت ژنتی. (. تحلیلی بر نظریه0932آذر، ا. )

54 ،00- 90. 

 (. ویراست دوم. تهران: نشر مرکز.0982. ترجمۀ پ. یزدانجو )بینامتنیت(. 5111)آلن،گ. 

 . تهران: چشمه.یخاز اسطوره تا تار(. 0989) .م بهار،

  .تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی .بندهشن هندی(. 0998. ) بهزادی، ر

 یر. کبیرامتهران: . (0989) داناسرشت ا.. ترجمۀ یهآثار الباق(. 0999 . )ا یرونی،ب

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران .5ج .هاسنا، گاتی(. 0921. ) پورداود، ا

پردازی در آفرینش شخصیت و پردازش کنش نمایشی با جایگاه چهره(. 0932پیوستی، پ. )

نامۀ کارشناسی ارشد کارگردانی . پایانتأکید بر اجرای نمایش فاوست حمیدرضا نعیمی

 هنر تهران. نمایش، دانشگاه

 .نشر مرکز: تهران(. 0931) طاهری ف.ترجمۀ . روتسکگ(. 0313. )ف تامسن،

 .تهران: توس. 9ویرایش  .آموزگار ژ.به کوشش  .مینوی خرد (. 0913) .تفضّلی، ا

 .اندطرد کرده یهودیانو  یرفتهها را پذآن یحیانکه مس یرانیا یها(. جشن0940) ح.زاده، تقی

 .902- 948ده. تهران: بنگاه ترجمۀ و نشر کتاب: زایتق ۀمقال یستب
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  فردوس. قم: برگ .شناسیشخصیت بر درآمدی .(0983) م. تبار،حبیبی

   تهران: مروارید. ویرایش جدید. .ادبی اصطالحات فرهنگ .(0989) س. داد،

 بهار. تهران: توس. م.. گزارنده بندهشن (.0993) .ف دادگی،

 ماد. تهران: کتاب .تئاتر گردانیکار اصول .(0935) ا. دامود،

 .آرتامیس :تهران .های ایرانیشنج(. 0912. )رجبی، پ

 . تهران: بهجت ب.های آجشن(. 0985. ) رضی، ه

 هایواژگان ادبیات و حوزه رهنگ نظریه و نقد ادبی:ف( 0988. )ج کزازی، .،و س سبزیان،

 .مروارید: تهران. انگلیسی ـ فارسیۀ وابست

 . تهران: نشر مرکز.یلژرژ دومز یشۀاسطوره و حماسه در اند(. 0981) .ج ستاری،

 ،5 ،یمطالعات علمکهن.  یهااسطوره یشو با برخ یزهما سیر(. ارتباط جشن ت0981) .ر ستاری،

090- 015. 

 . تهران: تابان. یادگار فرهنگ آمل(. 0998عالمه، ص. ) 

 یونان هایاسطوره ظهور» عنوان تحت مقاله ادبیات؛ و اسطوره .(0931) ل. غروی، غفوری

 سمت. تهران: .«فرانسه بیست قرن اول نیمۀ هاینمایشنامه در باستان

. امروز اول تابستان از آغاز تا -آب پاشانـ  های تیرگانجشن(. 0983. )فراهانی برزآبادی، م

 .اوستافراهانی: تهران

 .تهران: فرهنگ دهخدا .دینكرد کتاب سوم(. 0980. )فضیلت، ف

  .تبریز: اپیكور (.0989) طباطبایی ا.ترجمۀ  .اساطیر ایران(. 0301. ) رنوی، اکا

 . تهران: دانشگاه تهران. نامۀ طبریواژه(. 0951کیا، ص. ) 

 باستان یرانا ۀگانسه یهاکنش (. تأثیر0934ی، ش. )گلزار مشك .، وک ،مزداپور ، ف.،گشتاسب

، یختار یرانیانجمن ا ۀنامپژوهش ی؛رهنگف یخمطالعات تاریاران. رموز آیین تشرف ع بر

 .89ـ 91(، 9)59



 0810فند  بهمن و اس ،84، شمـارة 01 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

182 

 

 یارباستان در د یرانشكوهمند ا یهاییناز آ یادیو  یباستان یهایینآ(. 0982 . )م یدزاده،مج

 ی.فرهنگ یها: انتشارات پژوهشی. سارتبرستان

 خوارزمی. : . تهرانرستاخیز مرگ و سوگ سیاوش. در.( 0912، ش. )مسكوب

بررسی عناصر گروتسک در اجرا با تأکید برآاثار مارتین مک دونا و (. 0939) مشكات،  م.

نامۀ کارشناسی ارشد کارگردانی . پایانبه کارگردانی جان کراولی« مرد بالشی»نمایش 

 . نمایش، دانشگاه هنر

نامۀ کارشناسی ارشد . پایانهای مازندرانای افسانهبررسی نشانه(. 0931معافی مدنی، س. )

 یات فارسی. پیام نور. ادب

(. 0984) نبویم. مهاجر و  م.ترجمۀ . های ادبی معاصرنظریه ۀانشنامد(. 0339. ر. )ا مكاریک،

 .آگه: تهران

نامۀ کارشناسی ارشد در . پایانتحلیل نمایش آیینی الل در مازندران(. 0930موسوی، س. )

 دانشگاه هنر اصفهان، دانشكدة هنر و ادیان. 

سازمان : تهران .یشناختمهر و داغ بر خرمن و دام: پژوهش مردم (.0918) .م یرشكرایی،م

 . یفرهنگ یراثم

ژنت در کشف و واکاوی « ترامتنیت»(. کاربرد نظریۀ 0931نادری، ع.، و نادری، س. )

 .081 -093 ،91شناسی ادب فارسی، . متننامه از شاهنامهتأثیرپذیری کوش

 . تهران: سخن.یشناساسطوره بر یدرآمد(. 0935) .مطلق، ب نامور

 . تهران: سخن.بینامتنیت بر یدرآمد(. 0932) .مطلق، ب نامور

پژوهشنامۀ علوم ها. (. ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن0989نامورمطلق، ب. )

 . 38-89، 29، انسانی

 تهران:. 9ج  .فرهنگ مردم ایران ۀانشنامد(. تیرماه سیزده. 0938نورافكن روحی، ن. )

 . المعارف بزرگ اسالمیرهئدا
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. ترجمۀ م. ابراهیمی و شناسی و سبککارگردانی نمایشنامه: تحلیل ارتباط(. 5113هاج، ف. )

 (. تهران: سمت. 0935) ع.ا. علیزاده

 .92ـ 91 (،55) 9، یلعات ملطامپاشان. آب یا یرگان(. جشن ت0984)آ.  هویان،
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