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    نامتناهی  سازی سیاست در آیین های نمایشی   

در روند تکوینی تفکر آیین های نمایشی ایران، مرگ ـ رستاخیز آشکار است. این تفکر، 
همچون رشته ای، آیین های نمایشی را به هم پیوند داده است. این آیین ها با محوریت این 
تفکر از دل یکدیگر زاییده شده اند. عالوه بر موضوعیت مرگـ  رستاخیز، زمان اجرای این 
آیین ها هم ارتباطی با مرگـ  رستاخیز دارد. زمان اجرا معموالً در زمستان/ مرِگ طبیعت 
و بهار/ رستاخیِز طبیعت است و آنچه در آیین های نمایشِی متأخر دیده می شود، پایبندی 
به زمان می باشد، ولیکن در موضوع، تفاوت های بسیاری رخ داده و این موضوعیت به مرور 
کم  رنگ شده است. یکی از مهم ترین دالیل این کم  رنگ ترشدن، ورود تفکر سیاسی به 
درون آیین های نمایشی است. تأثیر دیگر تفکر سیاسی بر آیین های نمایشی، گسترش 
تفکر موجود در آیین ها است و سیاست گذاران از این آیین ها برای فراگیرکردن تفکرات خود 
استفاده کرده اند. در این مکتوب، روند آیین های نمایشی و اهمیت اندیشۀ مرگـ  رستاخیز 

بازگو و به تأثیر سیاست بر این آیین ها اشاره می شود.
با بررسی آنچه تعدادی از اندیشه پردازان در مورد خاستگاه نمایش گفته اند، آیین تنها 
خاستگاه هنر به شمار می آید1 و سرچشمه های فکری هنر در آیین قابل جست وجو است. 
برای هنر، تفکر مرگـ  رستاخیز بسیار اهمیت داشته و این تفکر را از آیین به ارث گرفته 
است. آیین عالوه بر سرچشمۀ مهم ترین تفکر هنر یعنی مرگ ـ رستاخیز، کارکردهای 
دیگری نیز دارد: آیین برای شناخت جامعه از جهان شکل می گیرد و رابطۀ انسان با جهانش 
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را تبیین و به تداوم و انتقال دانش و سنن قوم و جامعه به نسل های بعدی کمک می کند؛ 
همچنین برای مهارکردن اتفاقات احتمالی آینده اجرا می شود و هدفش بال گردانی از جامعه 
و قوم است؛ گاه برای بزرگداشت به کار می رود؛ و گاه جنبۀ سرگرم کننده و لذت بخش دارد.2

آیین ها نقش بسزایی در شکل گیری نمایش داشته اند و بعد از نمایشی ترشدِن آن ها 
کارکردشان نیز بیشتر مشهود شده است. اندیشۀ مرگـ  رستاخیز در ابتدا از آیین به هنر 
و سپس از هنر به نمایش منتقل می شود. مهم ترین نمونه ای که در این زمینه می توان 
یافت، آیین های نمایشی مرتبط با نوروز است. در پیدایش این آیین های نمایشی، اندیشۀ 
زمان  و  موضوع  در  و  دارد  اهمیت  پیونددهنده  عامل  یک  صورت  به  رستاخیز  ـ  مرگ 
نمود پیدا می کند. به غیر از آیین های مرتبط با نوروز، خود پیدایش نوروز هم با اندیشۀ 
ـ رستاخیز گره خورده است. بررسی منابع مرتبط با پیدایش نوروز، اهمیت این پیوند  مرگ 

را بیشتر آشکار می کند.
با توجه به منابع موجود چند روایت قابل ذکر است: عده ای همچون حسین بن عمر 
الرستمی، زنده شدن مردگان بطیحه3 با بارش باران در روز اول فروردین را دلیل پیدایش 
نوروز می دانند4 و در روایت مشابه دیگری از معلی بن خنیس، نقلی از حضرت محمد )ص( 
دربارۀ زنده شدن مردگان حوالی »واسط« )احتماالً بطیحه( می شود که شاید دلیل پیدایش 
نوروز باشد.5 به جز این دو منبع، عبدالصمد بن علی نقل می کند سؤالی از پیامبر اکرم 
دربارۀ »عسکره« می شود که مردمی بودند که می میرند و سپس زنده می شوند و زنده شدن 

مردم عسکره، دلیلی برای پیدایش نوروز دانسته می شود.6
بیشـتر منابع موجود به زنـده شـدن مردگان اشـاره و به طور مسـتقیم با اندیشـۀ 
رستاخیز ارتباط دارد، منتها در آثار الباقیه به روایت متفاوتی از پیدایش نوروز  مرگ  ـ 
برمی خوریم: »ابلیس لعین برکت را از مردم زایل کرده بود ]...[ و جم به امر خداوند و 
راهنمایي او به قصد منزل ابلیس و پیروان او به سوي جنوب شد ]...[ آن گاه مردم از نو 
به حالت اعتدال و برکت و فراواني رسیدند و از بال رهایي یافتند ]...[ و در این روز هر 
چوبي که خشک شده بود سبز شد و مردم گفتند )روز نو( یعني روزي نوین«.7 این سند، 
رهایی از بال و خشکسالی توسط جمشید را دلیل پیدایش نوروز می داند و رهایی از مرگ 
طبیعت و روی آوردن به رستاخیز طبیعت و نه زنده شدن مردگان اهمیت دارد و اینکه 



13 نامتناهی سازی سیاست در آیین های نمایشی

آب پاشی یا باران 8 )نماد رستاخیزی( در چهار مکتوب ذکرشده مشترک است. مسئلۀ 
قابل توجه دربارۀ پیدایش نوروز همان طور که اشاره شد مرگ ـ رستاخیز است. در هر 
صورت این روِز نو با رستاخیز طبیعت و یا مردگان آغاز می شود. حتی نباید از نظر دور نگه 
داشت که در خود نوروز و شروع موسم بهار، آیین هایی برگزار می شود که باز در ارتباط 
با مرگ و رستاخیز است؛ از مهم ترین آن ها می توان به »سوگ سیاوش«9 اشاره کرد.

بیانگر  و  زایش  و  مرگ  تطابق  از  گیاه10، خود حاکی  رویش  با  رستاخیز سیاوش 
گیاه  هیئت  به  سیاوش  »رستاخیز  است.  نیستی  و  مرگ  از  انسان ها  دوری گزیدن 
)پرسیاوش( ]...[ نشانه ای ست از رویش و سبزی دوبارۀ طبیعت و شکست سرما و مرگ 
و نیستی«.11 سوگ سیاوش عالوه بر اینکه نمایانگر مرگ ـ رستاخیز به شمار می آید، 
با طبیعت پیوسته است و رستاخیز سیاوش، نماد رستاخیز طبیعت نیز می باشد. خود 
سیاوش نیز ارتباطی با حاجی فیروز )پیام آور رستاخیز و نوروز( و آیین های مرتبط با تعزیه 
هم دارد. اگر چه امروزه مراسم مربوط به این دو متفاوت از یکدیگر برگزار می شود منتها 
از لحاظ زمانی ارتباط خود را حفظ کرده است. مهرداد بهار دربارۀ این ارتباط می نویسد: 
»اگر باور کنیم که افسانه های مربوط به سیاوش با "دموزی" یا"تموز" بین النهرینی مربوط 
است و او خدایی است که هر ساله به هنگام عید نوروز از جهان مردگان باز می گردد، و 
نیز آیین های عیاشی و راه افتادن دسته های مردم را در بین النهرین باستان با صورتک های 
سیاه و باز ماندۀ آن را به صورت حاجی فیروز در ایران، به خاطر آوریم، شاید نام سیاوش 
نیز معنای آتشی و اسطوره ای دقیق پیدا کند. او چون از جهان مردگان باز می  گردد و 
چون عیاشی های دسته های نوروزی به سبب بازگشت وی و ازدواج مجدد او با الهۀ باروری 
است«.12 در این نوشته به ارتباط میان آیین های مربوط به سیاوش و آیین هاي مرگ و 
رستاخیز و حاجي فیروز اشاره می شود؛ از این دست پیوستگی ها میان آیین های نمایشی 

بسیار است و حتی در میان فرهنگ های دیگر نیز وجود دارد.
تطابق و تشابه فرهنگی ای نیز میان یونان با ایران دیده می شود و دیونیزوس مانند 
سیاوش نمایانگر مرگـ  رستاخیز است و »]...[ یک بار کشته شده و دیگر بار توسط خدایان 
زنده شده بود و به این ترتیب مظهر مرگ و تولد محسوب می شد و درواقع یادگاری از 
خدایان گیاهی بود«.13 دیونیزوس »در جامعۀ اریستوکراتیک ایلیاد و ادیسه جایی نداشته 
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]...[ آن هایی او را محترم می شمردندکه از طرف اشغالگران و فئودال ها "رعایا" نامیده 
می شدند. شاید هم دیونیزوس فقط به توده های روستایی و به مردم فقیر و بی چیز تعلق 
داشته و مقامات عالی دولتی و روحانیون مذاهب باستانی ]...[ مجبور شدند که خدای جدید 

را در مراسم خدایان دیگر جای داده و در همه جا مراسم او را برپا دارند«.14
تا بدین جا در این آیین ها، اندیشۀ مرگ ـ رستاخیز محور قرار گرفته و وجه سیاسی 
چندان اهمیت نداشته و پای پادشاهان و درباریان و تفکر سیاسی به این آیین ها باز نشده 
است. آیین دیونیزوس نیز با پذیرش دیونیزوس به عنوان خدا توسط مقامات سیاسی 
 وارد جریان سیاسی می شود. ابتدایی ترین آیینی که نقش سیاست در آن دیده می شود، 
مرگـ   رستاخیز »بعل«15 است، روحانیون در بابل نقش بعل را به پادشاه می سپارند و این 

آیین که در رستاخیز طبیعت برگزار می شده است، رنگ سیاسی به خود می گیرد.
»این جشن ها دو قسمت دارد: یکی ذکر مناقب و مصائب خدا، و دیگری تظاهرات 
سمبلیک روحانیون در تمام بابل و شهرهای دیگر آن سامان. نوری که از روزنه در مقبره 
می تابید، نشانی از ]...[ رستاخیز مرده بود«.16 در این آیین قدرت روحانیون بیش از پادشاه 
بوده است تا جایی که پادشاه را به تیغۀ مرگ می سپردند. با این وجود با واردشدن پادشاه 
در آیین بعل، این آیین به سمت عمومی )ژنریک( تر و نمایشی ترشدن پیش می رود. روند 
همگانی ترکردن تفکر موجود در فرهنگ های دیگر نیز دیده می شود. »ایرانیان نیز در پیش 
از تمدن یونانی، همین بازی هاي دراماتیک را نمایش می دادند؛ تنها میترا جای بعل را 

می گرفت. اعیاد آن ها عیناً روزبه روز با جشن های کلدانیان تطبیق می کرد«.17
اما پادشاه کشی به آیین های یادشده منتهی نشد و زمانی ترس از مرگ و خشم خدایان 
انسان را به باوری کشانید که برای فرار از نابودی، عزیزترین فرد خود را برای خدایان قربانی 
می کردند تا اسباب پایداری و پابرجایی خود را فراهم سازند. در ابتدا، عزیزترین فرد، پادشاه 
به شمار می آمد، پس او را به قربانگاه می سپردند. از این رفتار به عنوان آیین بال گردانی نیز 
یاد می شود و این آیین ریشه در عقاید بسیاری از فرهنگ ها دارد و به صورت های مختلف 

در جوامع نمایان شده و با آیین های برگزار شده در رستاخیز طبیعت پیوسته است.
از این پیوستگی ها می توان به تشابه تاریخ در برگزاری آن در نوروز و نشو و نمو آن با 
اندیشۀ مرگ و رستاخیز اشاره کرد. تغییر نگرش در آیین های نمایشی از رفع و دفع بال 
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 به جلوگیری از رخ دادن بال، یکی از مهم ترین مراحل تکوینی و تکمیلی آیین های نمایشی
باید مد نظر قرار داد که در آیین بالگردانی هم رفع بال وجود  البته  به شمار می آید. 
دارد و هم جلوگیری از بال و در این دو حالت یا معصوم را قربانی می کنند یا ملعون را. 
معصوم قربانی مي شود تا فاجعه ای را از تباهی پاک کند و ملعون، جرثومۀ تباهی است 
و با قربانی شدنش جامعه از تباهی دور می شود. پادشاهی که به قربانگاه سپرده می شد 
»بالگردان معصوم است، چراکه کشته می شود تا از اثر عوامل ویرانگر طبیعت بر زندگی 
بارور را بی بار می کند و نیروهای زاینده را تحلیل  ـ چون زمستانی که زمین  انسان ـ
می برد ــ  پیشگیری کند«.18 عده ای از پژوهشگران »این قربانی را چنین توجیه می کنند 
که مردم چون معتقد بوده اند در نوروز می بایستی عزیزترین موجود را به خدایان هدیه 
کرد، لذا قربانی شاه الزم بوده است و گروهی نیز این عمل را اقتباس از اعتقاد به دوباره 
زنده شدن خدایان نظیر "ازیریس" و تجدید قدرت و قوت می دانند«.19 عده ای همچون 
رنه ژیرار نیز باور دارند هر جامعه اي که ممکن است قربانی فاجعه ای بزرگ شود، جاهالنه 

بالگردانی20 برای خود انتخاب می کند.
در آیین های ابتدایی بالگردانی، پادشاه نقش مهمی را ایفا می کند و با قربانی شدنش 
جامعه ای را از تباهی و بال دور می کند، هر چند قربانی شاه دیری نمی پاید و بعدها همانند 

آن را در آیین هایی همچون »زگموگ«21 و »اکیتو« قربانی می کنند.22
آیین در این روند سیاسی شدن به سمت نمایشی ترشدن هم پیش می رفت که این خود 
در همگانی ترشدن آیین و نامتناهی کردن تفکر موجود در آیین نقش بسزایی داشت. این 
همگانی ترشدن، منجر به گسترش تفکر درون آیین می شد. در آیین بعل، پس از مدتی، 
شاه به جای خود، مدل خود را به قربانگاه می فرستاد، با این مدل همچون پادشاه برخورد 
می کردند و سپس او را به قربانگاه می سپرند. پادشاه در این شبیه کشی، قدرتمند تر از پیش 
رفتار می کند و جان خود را حفظ می نماید و عالوه بر این با افزایش قدرت برای گسترش 

تفکر سیاسی خود نیز قدم برمی دارد.




