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ژیالمشیری 1
چکیده
مقاله حاضر ،پژوهشی است تطبیقی بین مراسم شوشـی در جنـوب ايـران (قشـم) و اللشـوش يـا
اللشیش در شمال ايران (مازندران) که به روش توصیفی ـ اکتشافی انجام گرفته است .در میان مردم
جنوب ايران در مراسم نوروز صیادی که بیست و نهم تیر ماه هر سال برگزار میشود ،آيینی نمايشـی
به نام «شوشی» برگزار میشود .گفتنی است؛ نوروز صیادی ،آيینی کهن است که به بازنمـايی رابطـه
انسان با زيستبوم دريايی میپردازد .شوشیها دو نفر سیاهپوش هستند کـه بـا کالهـی از حصـیر و
ريشی از لی

خرما به سراغ مردم میروند و با دو شاخه برگ خرمـا بـه آنهـا ضـربه مـیزننـد .در

مازندران نیز جشنی به نام «تیر ماه سیزده شو» در شب سیزدهم آبان ماه برگزار میشود کـه طـی آن،
آيین نمايشی اللشوش يا اللشیش را برپا میکنند .اللشوشها دو يا سه نفر از اهالی روستا هسـتند
که صورت خود را سیاه میکنند ،کمربندی از علوفه خشک درست میکنـد و لبـاس کهنـه بـه تـن
میکنند .سپس صورت خود را میپوشانند و به هر کس که رسیدند ،با ترکهای از درخت شمشاد بـه
او ضربه میزنند .اين دو نمايش آيینی ،گذشته از تفاوتهايی که دارند در بسیاری مـوارد شـبیه هـم
هستند .در اين پژوهش از دو روش مطالعات میدانی و روش اسنادی ،با بهرهگیـری از تکنیـکهـای
مصاحبه ،مشاهده مشارکتی و تصويربرداری استفاده شده است .پژوهش حاضر با بررسـی و مطالعـه
تطبیقی ،نقاط اشتراک و افتراق اين دو آيین را بررسی کرده و رونـد تغییـر در دو حـوزه سـاختاری
(شکلی و محتوايی) و معنايی را مورد مطالعه قرار داده است.
کلیدواژهها :نوروز صیادی ،دريا ،آيین نمايشی ،شوشی ،اللشوش ،مازندران ،قشم.

 .2دکترای انسانشناسی و مدیرگروه اسطوره و آیین پژوهشکده مردمشناسی .رایانامهJilamoshiri@gmail.com :
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آیین به عنوان بازتاب فرهنگ ،بیانکننده نو نگرش افراد اجراکننده آن در گستتره هتر
سرزمین اس  .هر قوم یا ملتی ،دارای عقاید و باورهای خاصتی است کته بتا جستتجو و
واکاوی دقیق میتوان به تفاوتها و شاخصهای منحصر به فترد آن پتی بترد .گونتههتای
متفاوت و مشابه آیینها و مراسم سنتی و قدیمی که هر کدام مؤلفهها و عناصر بستیاری را
دربردارند ،در صورت کارکرد ،در محیطی که بته وجتود آمتدهانتد ،متیماننتد و شتبیه بته
آیینهای نمایشی یا نمای وارههای مستقل میشوند .گتاه نیت در میتان مؤلفته ستاختاری
نمای قرار میگیرند و اشتکالی نتاب و کهتن از فرهنتگ ملتی و بتومی کشتور را نشتان
میدهند« .بشر در آغاز ثیات ،کهنیات و برداش های خود را از محیط پیرامون و ثوادث
آن در قالب مراسم گوناگون به نمای میگذاش و نمای تنها راه ارتباط او با نیروهتای
فوق طبیعی بود ،بنابراین ،انسان بر اساس باور و اعتقاد نخستین ،تالش میکرد تا توجته و
ثمای آن نیروهای فرا طبیعی را که به آن ایمان داش به خود جلب نماید .پس ختود را
وادار کرد تا اعمال نمایشی خود را به شکل و شیوههای متفاوتی ارائه دهد .این شکلهتا و
شیوهها به مرور زمان تکرار شدند و صیقل یافتند تتا بته آیتین تبتدیل شتدند .پتس از آن،
آیینها چون ثکمی قطعی مورد توجه قرارگرف و انسانها بته عنتوان شتکل و شتیوهای
مشخص و تثبی شتده بته آن پرداختنتد» .گیاراثمتدی 7 :2837 ،آیتینهتای نمایشتی و
نمای های آیینی ،عرصهای گسترده از فرهنگ ،هنر و ادبیات هر قوماند .این نمتای هتای
آیینی به واسطه شرک دادن کنشتگران در وقتایع و مفتاهیمی کته ابتدی هستتند ،هویت
مییابند .به همین دلیل نی بعد زمان را از بین میبرند و تا بینهای تکرارپذیرنتد« .هتدف
مراسم آیینی همانند نمای  ،عبارت است از دست یتافتن بته مرثلته آگتاهی بتاالتر بتا
بصیرتی چشمگیر در مورد ماهی هستی و بازسازی توش و توان انسان برای مواجهته بتا
جهان به اصطالح نمای و دستتیابی بته ت کیته و پتاالی » .گاستلین 88 :2873 ،اجترای
مناسک و مراسم آیینی ،انسان را مجبور میکند که از محدودی های فراتتر رود و جتای
قهرمانان اساطیری را بگیرد تا بتواند اعمال و کارهای آنان را انجام دهد« .آیینهتای مبتنتی
بر اسطوره ،یک شکل نمایشی از پندارهای کهن ابتدایی در جامعهها ،تفسیر و تعبیر عینتی
و عملی اندیشههای سازنده این پندارهاست » .گبلوکباشتی 43 :2838 ،استطوره بته طتور
مستقیم یا غیرمستقیم ،مقام انسان را ارتقا میدهد و او را باال میبرد.
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در این مقاله ،چگونگی برگ اری دو آیین نمایشی در دو منطقه فرهنگی متفتاوت در
امریکایی ،با ارائه نظریه خاصگرایی تاریخی ختود ،روش تطبیقتی را زیتر ستؤال بترد،
گفکوهی 48 :2832 ،همچنان این روش در انسانشناسی جایگاه ویتژهای دارد .در ایتن
مورد ،مارسل موس معتقد اس ؛ «مردمنگاری تطبیقی زمانی باارزش اس

کته قتادر بته

مقایسه واقعهها و نه فرهنگها باشد» .گعستگری خانقتاه 38 :2878 ،البتته شتایان ککتر
اس

که مناطق مورد مقایسه نباید آنقدر با هم متفاوت باشند که هتیچ مبنتای مشتترکی

نداشته باشند .بلکه برعکس ،باید مشابه هایی وجود داشتته باشتد تتا مقایسته درستتی
صورت بگیرد .گپرتی ژ پلتو57 :2875 ،
آیینها ،بستری برای بیان اساطیر هستند و اعتقادات و مذاهب باع
میشوند ،بنابراین ،در مورد اعتقادات میتوان گف

پدیتد آمتدن آیتین

که ارتباط ن دیکی با استاطیر و قصتص

و امثال و ثکم دارند .اعتقادات در مواقع ثساس و لحظههایی که نبود اعتماد و اطمینان بته
آینده وجود دارد به کمک بشر آمده اس  .در واقع آیین ،کنشتی معنتادار در جهتان بیترون
اس

و زمانی ظهور مییابد که پای ارزشی در میان باشد .یکی از اب ارهای شتناخ

در هر قوم ،مطالعه تاریخ و اساطیر مردم آن اس

و یکی از سودمندیهای شناخ

و اساطیر برای انسان امروز ،پی بردن به سن هایی است

آیتین
تتاریخ

کته در دل ایتن باورهتای کهتن

وجود دارند .در واقع ستن هتا ،نمتادی زنتده از تتالش انستان بترای زنتده نگتهداشتتن
اعتقاداتاند .آیینها به طور معمول ،در ثوزه فرهنگی مشخصی به وجتود متیآینتد و در
همان ثوزه به ثیات خود ادامه میدهند .یکی از آیینهایی که با اشتراکات زیاد در شتمال
و جنوب ایران برگ ار میشود ،آیین شوشی در جنوب و اللشی  ،در شمال ایران است .
این دو آیین با وجود تفاوتهای فرهنگی و مکانی این دو منطقه ،از بسیاری جهات شتبیه
یکدیگرند .مقاله ثاضر به پرس های زیر در همین زمینه ،پاسخ میدهد:
● آیین نمایشی شوشی و اللشی

چیس

و شکل برگ اری آن چگونه اس ؟

● آیا این دو آیین نمایشی از لحاک ساختار و معنا به همدیگر شبیه هستند؟
● آیا این دو آیین نمایشی با یکدیگر تفاوت دارند؟ تفاوت آنها چیس ؟
● این دو مراسم در پاسخ به چه نیازها و هدفهایی برگ ار میشوند؟
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جنوب و شمال کشور ،مورد مطالعه تطبیقی قرارگرفته اس  .با آنکه بواس ،انسانشناس
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در این پژوه با توجه به ماهی موضو  ،از روش استنادی استتفاده شتده و آیتین
شوشی که در مراسم نوروز صیادی برگ ار میشود ،با بهرهگیری از مطالعتات میتدانی و
روش ژرفانگر ،مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته اس  .در این بررستی از تکنیتکهتایی
چون مصاثبه ،مشاهده مشارکتی ،عکس یا تصویربرداری و اسناد و متدارک الزم بترای
جمعآوری اطالعات استفاده شده اس  .برای مراسم اللشی نی از روش کتابخانتهای،
با مراجعه به اسناد و کتابهای مربوط بهره گرفته شده اس .
 .2پیشینه پژوهش

در بسیاری از آثار مازندرانپژوهی ،آیین الل شوش یا الل شتی  ،کیتل آیتین تبتری
تیرماه سی ده و آیین باستانی تیرگتان بررستی شتده است  .اغلتب نویستندگان بته جت
نامگذاری آیین به خوراک ،اشعار ،باورها ،شال افکندن ،تفأل ،غسل و شستشتو ،بتازی و
سرگرمی ،هدیه سی دهمی و بویژه آیین اللشوش پرداختتهانتد .یوستفی گ 2830علت
نامگذاری را بررسی کرده و فالح گ 2837شرح و توصیف مفصلی از آیین را ارائته داده
اس  .در آثار ثسن زاده گ ، 2830پاینده لنگرودی گ 2872و باوند سوادکوهی جنبههای
نمایشی بسیاری از این آیین را میتوان مشاهده کرد .ستاری و ثقیقی گ 2832این آیین
را از بُعد زمینههای اسطورهای تحلیل کردهاند .کامتلتترین و در عتین ثتال متوج ترین
مقاله در این موضو را نسیم نورافکن روثی گ 2834در جلد ستوم دانشتنامه فرهنتگ
مردم ایران کیل مدخل «تیر ماهسی ده» نوشته اس  .در مقابل درخصوص آیتین نمایشتی
شوشیها در جنوب آثار کمتری به نسب اللشوش شمال منتشر شده است  .نتوربخ
گ 2831و یاراثمدی گ 2837ابعاد نمایشی این آیین را توصیف کتردهانتد .امتا تتاکنون
هیچ اثری به صورت تطبیقی این دو آیین را به لحاک مشابه هتا و تفتاوتهتا بررستی
نکرده اس  .این جستار نخستین کوش در این زمینه به شمار میآید.
 .3چارچوب نظری

طرفداران نظریه کن

متقابل نمادین معتقدند؛ تمتامی کتن هتای انستان کته متضتمن

ارتباط نمادین اس  ،ارزشها را استمرار ،میبخشد ،هنجارها را تثبی

متیکنتد و فرهنتگ
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را از نسلی به نسل بعد انتقال میدهد .شارون معتقد اس « :فرهنتگ و ارزشهتا در کتن
متقابل نمادین از بین میروند .نمادها تداعیگر ارزشها هستند و ارزشهتا بته

بدون کن

عنوان الیه عمیق کن
تبلوربخ

اجتماعی از طریق نمادهای متنو و وسیع ثیات مییابنتد .نمادهتا

ارزشهتا بتوده و بیتان عینتی و قابتل مشتاهده ارزشهتا هستتند ».گشتارون،

 213 :2873این نحله فکری ،بر این اصل استوار اس
بیشتر از آنکه در برابر اعمال یکدیگر صرفاً واکن

که موجودات انستانی یتا خودهتا،

نشان دهند ،اعمتال یکتدیگر را تعبیتر،

تفسیر و یا تعریف میکنند .پاسخی که در برابر اعمال دیگران بیواسطه صورت نمیگیرد،
بلکه مبتنی بر پاسخی اس

که دارای معناس ؛ بنابراین کن

متقابل انستانهتا بته واستطه

نمادها و از طریق تعبیر و یا تبیین معنای اعمتال دیگتران صتورت متیگیترد« .بته اعتقتاد
طرفداران کن

متقابل نمادی ،معانی ناشی از ارتباطات اجتماعی انسان با دیگتران هستتند،

به همین جه

که معتانی ،محصتوالت اجتمتاعیانتد ».گشتار پتور:2837 ،

میتوان گف

« . 271نمادها ثاملهای اطالعاتی از جمله ارزشها هستند که ما را قتادر متیستازند بته
طرقی که برای سایر موجودات امکانپذیر نیس  ،از اطالعتات گونتاگون استتفاده کنتیم و
به جامعه خود و دیگران آگاهی پیدا کنیم»« .نمادها به ما امکان متیدهنتد از فراینتد

نسب

تفکر بهرهبرداری کنیم ،فرایندی که سایر موجودات زنده به آن دسترسی ندارند» گلنستکی،
. 73 :2874
آیین و نمای

تجربههای جمعی همتراه بتا پشتتوانه دوجانبته بتازخورد بتازیگر بته

تماشاگر هستند .در ایتن دو مراستم کته مجموعتهای از نمادهتای گونتاگون بته شتمار
می روند ،چند نفتر بته واستطه یتک مراستم گشوشتیهتا در مراستم نتوروز صتیادی و
اللشی ها در مراسم تیر ماه سی ه در کنار هم و بتا استتفاده از نمادهتای مختلتف بته
اجرای روندی نمایشی و معنادار میپردازند .به باور مردم این منتاطق ،ایتن نمادهتا هتر
کدام ،دارای معنای خاصی هستند و به همین دلیل ،رفتتار و کتن هتای نمایشتی افتراد
شرک کننده در این آیین ،برای هیچ کس ،ایجاد تردید نمی کند .در واقع تکرار این آیین
نمایشی ،معنای یکسانی در کهن همه افراد برمیانگی د و کن
واکن

معنادار و خاصی خواهد داش .

هر یک از بتازیگران آن،
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متقابل نمادین پدیدار میگردند ،ما آنها را در کن

متقابل از دیگران فرا متیگیتریم و آنهتا
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در این بخ

ابتدا ،دو آیین توصیف متیشتوند و ستپس ،مشتابه

و تفتاوتهتای

ساختاری و معنایی آنها به صورت مقایسهای مورد بررسی قرار میگیرد.
1ـ .4مراسم آيینی شوشی
اسطورهشناسان و پژوهشگرانی که در ثوزههای فرهنتگ متردم ،پتژوه

و مطالعته

میکنند ،منشأ تمامی فرهنگها را برآمده از اصول فرهنگتی کشتاورزی ،دامتداری و یتا
اصوالً نظام معیشتی میدانند .این باور کامالً قابل قبول اس  .زیرا در طول تتاریخ ،اکثتر
رفتارها و سنن بشر پیرامون رفع همین قضایا شکل گرفتته است  .بررستی جشتنهتا و
آیینهای ایرانی و زمان برگ اری هر یک ،نشاندهنده وجتود ویژگتیهتایی مشتترک در
میان همه آنهاس  .این جشنها در پیوند با پدیدههای طبیعی ،کیهانی و اقلیمی هستند و
به همین دلیل ،زمان برگ اریشان با تقویم طبیعی منطبق اس  .صیادان ج یره قشتم نیت
همانند سایر اقوام ایرانی ،دارای تقویم و گاهشماری مختص خود هستند و بر اساس این
تقویم ،مراسم خاصی را با نام نوروز صیادی در این منطقه برگت ار متیکننتد .در تقتویم
محلی این ج یره ،سال  875روز اس

و به  4فصل تقسیم میشود؛ سته فصتل آن 200

روز و یک فصل آن  75روز اس  .فصلها در تقویم محلی؛ شهریماه ،زمستون ،جتووا

1

و گرما نامیده میشوند .در آخر فصل گرما ،عید یا نوروز اربابی یا صیادی آغاز میشتود
که شرو آن  13تیرماه و اگر در سال کبیسه باشیم  80تیرماه اس  .این اتفاق مصادف با
به پایان رسیدن فصل صید ماهی «ثور» و «کوسه» است  .استدیان خترم آبتادی دربتاره
تقویم محلی قشم مینویسد« :در تقویم بومی قشم هتر ستال  875روز و  87بخت
روزه و یک بخ

 5روزه اس  .هر دهه را در گوی

20

محلی میهون 2میگویند و سال از

ششم مرداد با فصل شهریما 3یعنی پایی بومی آغاز و به پتنجم مترداد در فصتل گرمتا ت

1. juvâ
2. meyhon
3. šahrimâ
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تابستان ت پایان مییابد .دو فصل دیگر عبارتاند از :دمستن 1زمستان یا زمستون و جووا
گاسدیان خرمآبادی 18 :2871 ،به طور معمول ،در برگ اری مراسم نوروز صتیادی هتم
این تفاوت زمان برگ اری گاز  13تیر تا  7مرداد ماه وجود دارد.
آغاز روز نوروز صیادی از برآمدن خورشید آغاز متیشتود و تتا پایتان شتب ادامته

مییابد .خواندن دعای «لوبن» بترای ستالمتی اثشتام و زدن گلتک3؛ ختاک قرم رنتگ
ج یره هرم بر پیشانی دامها ،درِ خانهها و تنه درختان نیت از دیگتر رستمهتای نتوروز

صیاد اس  .در این روز موسیقی رزیف 4هم نواخته میشود؛ اما موضتو بررستی مقالته
ثاضر  ،مراسم نمایشی شوشی اس  .این مراسم در ج یره قشم در عروسیها نی برگ ار
میشده اس ؛ اما هم اکنون مختص مراسم نوروز صیادی است  .هنگتامی کته موستیقی
رزیف در ثال اجراس  ،دو نفر که لباس سیاهی پوشیدهاند و صورتشان را با آرد سفید
کرده اند ،با کالهی از ثصیر و ریشی از لیف خرما وارد میشوند .سیاهپوشان ابتدا متات
و مبهوت و بیخبر میان مردم میچرخند؛ انگار که از ساز و دهتل خوششتان نمتیآیتد،
ناگهان جیغکشان به مردم ثملهور میشوند و بتا دو شتاخه بترگ نختل ،در ثتال زدن
مردم ،میکوشند ساز و دهل را جمع کنند؛ اما جمعی

گری ان همچنان دهل مینوازنتد.

هرکس فرار نکند شوشیها با شاخه برگ نخل او را میزنند ثتی اگر یکی از نوازندگان
باشد .جماع

با ساز و آوازشان پا به فرار میگذارند و شوشیهتا بتدون اینکته ثرفتی

ب نند با ضربات شاخه نخل به آنان میزنند .آرام کردن شوشیها یکی از بخ های الزم
این مراسم اس

که به طور معمول ،برعهده یکی از ب رگان مراسم قرارمیگیرد .صتیادها

میگویند اینها شوشیاند ،از سر و صدای جشن بیدار شدهاند و آمدهاند ببینند چته شتده
اس  .بعضی میگویند شوشی واژهای اس

با ریشه عربی ،بته معنتی مشتوش کتردن و

بعضی دیگر میگویند ،از «شواش» یا «شاباش» عروسی میآید .شوشی در زبتان محلتی،

1. demestan
 :bâzyâr .1صیاد
3. golak
 .4موسیقی خاص نواثی جنوب و ج یره قشم.
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یعنی بهار .آغاز فصل شهریما نوروز صیادان و بازیاران 1اس

که آن را جشن میگیرنتد
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شپشی یعنی کسی که خیلی کثیف اس

نی معنا دارد .از آنجا کته شوشتیهتا ستعی بتر
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پوشیدن لباسهای پاره و قیافه ژولیده دارنتد ،ایتن وجته تستمیه نیت بتیمعنتا نیست .
بازیگران این نمای
نق

به غیر از شوشی ،گاو ،روباه ،شتر ،ساربان و مترغدریتایی هستتند.

هر یک از این عناصر نمایشی را فردی که از قبل مشخص شده ،بازی میکند .بعد

از اتمام مراسم ،شوشیها که دیگر آرام شدهاند ،به سوی دریا ثرک

میکننتد و در آب

آن فرو میروند.
2ـ .4مراسم اللشوش
در مناطق شمالی ایران ،به خصوص استانهتای گتیالن و مازنتدران ،مراستمی بته نتام
«تیر ماه سی ه» برگ ار میشده اس  .جشن «تیر ماه سی ده شو» در شب سی دهم آبتان متاه
برگ ار میشود« .تیر ماه ،ماه چهارم از ماههای باستتانی تبتری برابتر بتا آبتان متاه هجتری
شمسی میباشد .تیر ماه را آخر پایی یا مطلق پایی و خ ان میدانند ،چرا کته در مازنتدران
آخرین ماه هر فصل فارسی ،ج ء فصل بعدی قرار میگیرد .عامه متردم اعتقتاد دارنتد کته
اسفند ماه ج ء بهار اس و خرداد تابستان ،شهریور پایی و آکر هم زمستان .تیر متاه تبتری
که برابر با آبان اس  ،آخرین ماه فصل پایی قرار میگیرد» .گهومن 74 :2875 ،در مراستم
شب تیرماسی ه ،نق الل آن قدر اهمی دارد که در بعضی نقاط ،این شب به اللشتو نیت
معروف اس گباوند سوادکوهی . 82 :2837 ،مراسم اللبازی در شب تیرماسی ه این گونته
آغاز میشود که یک گروه سه نفری که بیشتر از جوانهای روستتا هستتند ،غتروب شتب
تیرماسی ده به در من ل اهالی محل میروند« .این افتراد را «الل»« ،اللمتار»« ،اللشتی » یتا
«اللشوش» میگویند .گروحاالمینی 2133 :2873 ،این سه نفر هر کدام یک نقت را ایفتا
میکنند .نفر اول که الل نام دارد ،بر سر خود دستمالی میبندد و در اغلب متوارد ،کمربنتد
خود را از علوفه خشک درس میکند و لباس کهنه میپوشد .همچنین صتورت ختود را
میپوشاند و در آن شب هیچ ثرفی نمیزند .گتاه الل بترای اینکته بتوانتد نقت ختود را
خوب ایفا کند و قادر به صحب کردن نباشد ،غروب آن شب گستی ده تیتر متاه وارد آب
سرد رودخانه میشود و به این ترتیب ،بدن او به قدری سرد میشود کته قتدرت صتحب
کردن را از دس

میدهد .وظیفه و نق

نفر دوم که به «اللمار» گمتادر الل شتهرت دارد،
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برسند باید با شوش آن را ب نند .آنها اول سراغ خانههایی میروند که سی دهای گرفتهانتد و
میوه و خوردنی زیاد دارند .از طرفی ،دختران و پسران دم بخ دقیقهشماری متیکننتد تتا
اللشوشزنان از راه رسیده و به آنها شوش ب نند زیترا عقیتده دارنتد کته در چنتین شتبی
بختشان با زدن شوش باز خواهد شد و به خانه بخ

خواهند رف  .اللشوشها به در هر

خانهای که رسیدند ،اللشوش میزنند و انعام متیگیرنتد .صتاثبخانته انعتام آنهتا را در
بقچهای میپیچد و از دریچه بیرون میدهد و اللشوشزنان انعام را میگیرند و وستایل را
در کیسهای که از قبل تدارک دیدهاند ،ریخته و بقچه را پس میدهند .بته ایتن ترتیتب ،بته
خانههای دیگر نی سر میزنند .در این شب ،اللشوشهتا ثتتی بتا یکتدیگر هتم ثرفتی
نمیزنند چرا که معتقدند ثرف ن دن آنها ،نحوس سی ده را از بین خواهتد بترد .مراستم
شوشزدن تا پاسی از شب ادامه دارد و در آخر کار ،اللشوشزنان به خانته یکتی از رفقتا
برمیگردند و آنچه را جمعآوری کردهاند ،به طور مساوی تقسیم میکننتد و بعتد از آن بته
ثمام رفته و در من ل ،سر و صورت خودشان را با آب و صابون میشویند تا کسی نفهمد
چه کسی شب قبل اللشوشزنی کرده و رازشان مخفی باشد .این کار را هتم در بترآورده
شدن ثاجات مؤثر میدانند» .گخلعتبری80 :2837 ،ت 13در باور مردم ،چتوب ختوردن از
الل ،موجب بقا و تندرستی اس

چنان که معتقدند در صورت شوش خوردن ،تا سال بعد

مریض نمیشوند .آنان چوب الل را دارای برک

میدانند و ثتی معتقدند اگر درختی بتار

نیاورد ،با زدن این چوب ،زنده میشود .همچنین چوب را به رمههای گاو و گوسفند خود
میزنند و معتقدند که برک

آنها زیاد میشود .برخی از مردم نی این چوب را بر پش بتام

خانه خود قرار میدهند تا سبب برک

خانه و دفع ثیوانات موکی شود .گهمان88 :

0ـ .4مشابهتهای ساختاری
ـ نام هر دو مراسم با هم شباهت دارد.
مراسم شوشی در جشن هتای عروستی و نتوروز صتیادی در ج یتره قشتم برگت ار
می شود و مراسم اللشی

در استان مازندران و گیالن با تلفظ های اللشوش ،اللشتی
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این اس که وقتی وارد ثیاط خانه میشوند ،با صدای بلند شعر بخواند و دو سته بتار آن
را تکرار کند .گباوند سوادکوهی« 82 :2837 ،اللشوشزنان به هر کس و به هر چیت کته
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و  ...رواج دارد .شی یا شوش ،نام محلی درخ شمشاد اس که در این مراسم آیینی
استفاده میشود؛ اما شوشی به تعبیر خود محلیهای ج یره قشم ،از شتواش یتا شتاباش
عروسی میآید .گچون شوشیها در مراسم عروسی بیشتر ثضور داشتهاند .تعبیر دیگتر
به معنای شپشی یا خیلی کثیف هم مصطلح بوده اس .
ـ استفاده از شاخه درخت در هر دو آيین
ترکه مورد استفاده در مراسم شوشتی ،از شتاخه بترگ نختل و در مراستم اللشتی  ،از
درخ شمشاد اس و شوش یا شی نامیده میشود .شمشاد و نخل از درختان مقتدس در
ایران هستند« .شاید بنیانهای بسیار کهن این تقدس به باورهای توتمیک ریشه رستاند؛ زیترا
درختان در باورهای توتمیستی عناصری مقدس به شمار متیآینتد» .گثستنزاده72 :2873 ،
همچنین این اعتقاد وجود دارد که یک گیاه یا یک نماد گیاه گترکه درخ میتوانتد موجتب
باروری و باززایی ثیات شود« .شاید این باور متأثر از این انگاره است کته بشتر از گیتاه بته
وجود آمده و به آن نسب میبرد .این بنمایه نه تنها در اساطیر ایران وجود دارد بلکه متیتتوان
آن را بنمایهای فراگیر در اساطیر جهان دانس » .گستاری و ثقیقی35 :2832 ،
ـ زمان برگزاری هر دو آيین در گذشته به هم نزديک بوده است.
زمان برگ اری آیین شوشیها  13تیرماه هر سال و اگر سال کبیسه باشد  80تیرمتاه هتر
سال در نوروز صیادی اس  .مراسم اللشی نی سی دهم تیرماه برگ ار میشده اس  .امتا
در مازندران کنونی ،این جشن در تیر ماه مازندرانی ،مصادف با ماه آبان برگ ار میشتود .از
دالیل تغییر زمان برگ اری ،به گردش سال و فصتول بته واستطۀ محاستبه نکتردن کبیسته
میتوان اشاره کرد .گروحاالمینی 207 :2877 ،رضی نیت ضتمن اشتاره بته پتژوه هتای
صورت گرفته بر این باور اس که «تحقیق درباره تقویم زمان ساسانیان و توجه بته منتابع
پهلوی ،ثاکی از آن اس که تقویم ساسانی با آنکه شمسی بوده ،انتقالی نیت بتوده است .
گرضی 54 :2834 ،دلیلی که برای برپایی این جشن از آن یاد کردهاند ،طلو ستاره تیشتتر
ای د باران اس  .ستاره تیشتر در ایران باستان ،ستاره باران و دشمن خشکسالی و گرما بتود
که در ماه تیر گسرطان هرگاه دمای هوا به باالترین ثد میرسید ،طلو میکترد و اعتتدال
هوا و باران را نوید میداد .گهویان287 :2834 ،
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ـ در هر دو مراسم اجراکنندگان آيین حرف نمیزنند.
را اجرا می کنند .ستکوت ارزشتی مقتدس است

و در هتر دوی ایتن مراستم ،ستکوت

اجراکنندگان یکی از نمادهاس  .در مراسم اللشوش ،به قدری ملت م بته ایتن ستکوت
هستند که نام الل را به مجری آیین دادهاند .اگر زمان هر دوی این مراسم را در تابستتان
و تیر ماه بدانیم؛ آنچه در فرهنگ و آیین عبادی زرتشتتیان بته نتوروز مردگتان معتروف
اس  ،میتواند گویای این سکوت باشد« .نوروز مردگان که منطبق با تقویم قدیمی بتود
و در اوایل تابستان اتفاق میافتاد» گم داپتور . 273 :2838 ،اعتقتاد بته دنیتای مینتوی و
جهان پس از مرگ و سکوت که یکی از نشانههای دنیای مردگان است ؛ ممکتن است
ارتباط با این مراسم داشته باشد .بهخصوص که نتوروز ،نتام مراستمی است

کته آیتین

شوشی در آن اجرا میشود.
ـ آرايش چهره و لباس برگزارکنندگان به هم نزديک است.
الل در مراسم اللشوش ،دستمالی کهنه بته ستر متیبنتدد ،لباستی کهنته و منتدرس
میپوشد ،صورت خود را با سیاهی ته اجاق سیاه میکند ،کمربندی از علوفه میبنتدد و
با ترکهای که در دس

دارد ،مراسم را آغاز میکند .در مراسم شوشی نی شوشتی لبتاس

کهنه و سیاهی میپوشد ،صورت

را با آرد سفید میکند و با کالهی از ثصیر و ریشتی

از لیف خرما در میان جمع ظاهر میشود .به طور معمول ،تعداد شوشی و اللشتوشهتا
بیشتر از یک نفر اس .
4ـ .4مشابهتهای معنايی
ـ معنای نام هر دو آيین به هم شباهت دارد.
شی

در آیین اللشی  ،به معنای ترکه درخ  ،بویژه درخت

شمشتاد و شوشتی در

مراسم شوشی ،به معنای شپشی یا خیلی کثیف و شاباش عروستی است  .امتا نکتته قابتل
توجه درباره مراسم شوشی ،این اس

که ریشه و معنای این نام را با جستجوی بیشتتر در

زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم قشم میتوان به معنتایی دیگتر تعبیتر کترد .در معمتاری
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در هر دوی این آیینهای نمایشی ،اجراکنندگان بدون اینکه ثرفی ب نند ،نق

ختود
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سنتی جنوب ایران ،خانههایی به نام شاشی مرسوم بوده اس  .شاشتی ،اتتاقی بتا ستقف و
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دیوارهای چوبی به ارتفا یک تا دو متر اس
پوش

که بته صتورت هرمتی ستاخته متیشتده و

سقف و دیوارهای آن ،به طور معمول با سته بوده اس

گثصتیری کته بتا چتوب

نخل میسازند  .همچنین در منطقه جنوب از شناوری استفاده میکردهاند که بته شاشته یتا
شاش معروف بوده و از برگ درختان نخل تهیه میشده اس  .شاشه 1در ساثل باتینتا نیت
استفاده میشود و عبارت اس
رویشان را با پوس

از تعدادی چوب خرما که آنها را پهلوی یکدیگر بستته و

نخل و الیاف درخ

نارگیل میپوشانند» .گنوربخ  43 :2831 ،در

هر دو پدیده فرهنگی که ککر شد ،به استفاده از شاخ و برگ درختان خرما بتا نتام یکستان
شاشی یا شاشه اشاره شده اس  .در مراسم شوشی نی  ،فردی که ایفاگر نق
آرای

صورت و چهره خود از شاخ و برگ درختان خرما استفاده میکند .به نظر میرستد

شوش تلفظ محلی و کهن ترکه درخ
اللشی

آن اس  ،در

در مراسم تیرماسی ه شباه

نخل باشد که در این صورت از نظر معنایی ،با نام
بسیار دارد .درختان بتهخصتوص ،شمشتاد و نختل،

نماد ای د و الهه آب و باروری بودهاند؛ ضمن اینکه میدانیم یکی از معابد آناهیتتا در شتهر
شوش قرار دارد .گثسنزاده72 :2873 ،
ـ هر دو آيین با عنصر آب پیوند میخورند.
در بررسیهای صورت گرفته ،هر دو این مراسم با عنصر آب پیوند میخورنتد .در آیتین
اللشی در روستای فرامرزکالی مازندران بعد از اتمتام مراستم اللشتوش او بته رودخانته
درکا میرود .گروحاالمینی 223 :2877 ،در آیین شوشی نی شوشیها بعد از اجترای مراستم
و اتمام این آیین به داخل دریا برمیگردند و در آب فترو متیرونتد؛ بته طتوری کته بیننتده
میپندارد همگی در آب دریا فرو رفتهاند تا سال دیگر با شرو مراسمی دیگر برگردنتد .ایتن
 .2نحوه ساخ شناور شاشه به این صورت بوده اس که در اواخر تابستان و بعد از برداش خرما از نخلستانها ،شاخههتای ایتن
درختان نی اصالح می گردند .این شاخ و برگ های جدا شده از درخ نخل را در زیر خاک قسمتی از ساثل که بته هنگتام جتذر
بیرون از آب و در هنگام مد دریا به زیر آب میرود قرار میدهند و بعد از چهل روز با بیرون کشیدن شتاخههتا و بترگهتا از زیتر
خاک آنها قابلی انعطافپذیری زیادی به خود میگیرند .سپس استادان ساخ این شناور را آغاز میکنند .شاخهها اصالح میشتود
و از برگ ها طناب برای این شناور ساخته می شود و شاشه با هماهنگی خاصی بین دو یا سه استاد و پنج تتا شت نفتر کتارگر در
مدت زمان بیس ساع ساخته می شود .این نو شناور هنوز هم در بعضی از روستاهای قشم و جنوب ایران یاف می شود؛ ولتی
استفاده از آنها متداول نیس  .این نو شناور تنها در ایران ساخته نمیشده اس » .گنوربخ 50 :2831 ،
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ـ مشابهتها در قالب روايی دو آيین
بر اساس روای دو آیین ،هر دو مراسم با توجه به شتکل برگت اری آنهتا ،در قالتب
ثکایتی اسطورهای قرار میگیرند .روایتی اسطورهای که بتا شتکلی نمایشتی در هتر دو
آیین برگ ار میشود.
ـ استفاده از رنگ سیاه در چهره و لباس مجريان اين مراسم
در آیین اللشوش ،الل صورت خود را با سیاهی ته اجتاق ستیاه متیکنتد ،در بتاور
رایج ،این سیاهی به منظور ناشناس ماندن الل در مراسم اس ؛ زیرا معتقدنتد؛ شتگون و
متبرک بودن ترکهای که الل بر دیگران میزند ،با ناشناس بودن او ارتبتاط مستتقیم پیتدا
میکند .شوشیها نی لباسی سیاه بر تن میکنند که تمام بدنشان را میپوشاند .شاید این
«سیاهی نمادی از بازگشتی از جهتان مردگتان باشتد» گبهتار ، 880 :2837 ،اگتر نتوروز
مردگان را با این مراسم و آیین اللشوش پیوند دهیم.
5ـ .4تفاوتهای ساختاری
ـ مکان برگزاری مراسم
مراسم الل شوش ،در شمال ایران ،در استانهای مازندران و گیالن ،مراستم شوشتی،
در جنوب ایران در استان هرم گان ،ج یره قشم برگ ار میشود.
ـ زمان برگزاری کنونی اين مراسم با هم متفاوت است.
زمان برگ اری مراسم اللشی

در شب تیرماه سی ه شو برابر با  28آبان ماه شمستی

اس  ،ولی مراسم شوشیها در نوروز صیادی برگ ار میشود که برابر بتا  13تیرمتاه هتر
سال اس  .همچنین در مراسم اللشی  ،زمتان برگت اری در شتب و در آیتین شوشتی،
هنگام روز اس .
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موضو میتواند ارتباط این دو مراسم را با الهه آب و باروری گآناهیتا ثاب کند .بتویژه کته
میدانیم یکی از معابد آناهیتا در شهر شوش قرار دارد .گثسنزاده 72 :2873 ،به اینترتیتب،
ثتی نام هر دو مراسم را نی میتوان در پیوند با این الهه دانس .
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ـ در شکل امروزی انعامگرفتن در مراسم شوشی وجود ندارد.
اللشوشها به در هر خانهای که رستیدند ،اللشتوش متیزننتد و انعتام متیگیرنتد.
صاثبخانه انعام آنان را در بقچهای میپیچد و از دریچه بیرون میدهد؛ اللشوشزنتان
نی انعام را میگیرند و وسایل را در کیسهای که از قبل تدارک دیدهاند ،میری ند و بقچه
را پس میدهند .به این ترتیب ،به خانههتای دیگتر نیت ستر متیزننتد .ولتی در مراستم
شوشی؛ دس

کم در شکل امروزی آن ،انعامی دریاف

نمیشود.

ـ استفاده از موسیقی تنها در مراسم شوشی رواج دارد.
شوشیها بعد از نواخته شدن موسیقی رزیف به صحنه آیین وارد میشوند ،گویا بته
موسیقی و نوای ساز و دهل عالقه ندارند .صدای موسیقی به قدری برایشتان آزاردهنتده
اس که به نوازندگان ثمله میکنند و با شاخه برگ خرما به آنها میزنند؛ اما در مراستم
اللشوش ،استفاده از موسیقی در هیچ یک از مناطق برگ اری آن گ ارش نشده اس .
6ـ .4تفاوتهای معنايی
ـ نگهداشتن چوب به عنوان يک شیء مقدس تنها در مراسم اللشوش ديده میشود.

شرک کنندگان در مراسم اللشوش« ،چتوب الل را دارای برکت

متیداننتد و اگتر

درختی بار نیاورد ،آن را به رمههای گاو و گوسفند خود میزنند و میگویند کته برکت
آنها زیاد میشود  .برخی از مردم نی این چوب را بر پش بام خانه خود قرار میدهند و
معتقدند که موجب برک خانه و دفع ثیوانات متوکی متیشتود» .گباونتد ستوادکوهی،
 82 :2837اما در مراسم شوشیها هم اکنون چنین اعتقادی وجود ندارد و تنها به قصتد
تفریح و سرگرمی به این کار پرداخته میشود .بعید به نظر نمیرستد کته ترکته درخت
نخل شوشیها در گذشته ،کاربردی چون ترکه درخ شمشاد اللشوشها داشتته باشتد
و گذر زمان باع از بین رفتن باور مربوط به آن شده باشد.
ـ برخالف مراسم شوشی در آيین اللشوش قدرتهای خیر و شر با هم وجود دارند.
در مراسم شوشی به ج خود شوشی ،عناصر نمایشی دیگری چون گاو ،روبتاه ،شتتر،
ساربان و مرغ دریایی نی وجود دارند .روباه در تمام اسطورههتا ،قتدرتی شترگونه داشتته
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 .5جمعبندی

در این مقاله ،چگونگی برگ اری دو آیین نمایشی در دو منطقه فرهنگی متفتاوت در
جنوب و شمال کشور مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اس .
بررسی تطبیقی این دو آیین اسطورهای نشان میدهتد کته هتر دوی ایتن مراستم بتا
وجود تفاوتهای اندک ،بسیار ن دیک به هم و با شباهتی زیاد برگ ار میشوند و هر دو
را میتوان با نگاهی اسطورهای ،در معاش و زندگی انسان جستجو کرد .گجدول 2
جدول  .1شباهتهای دو آیین
نام آیین
نوع تفاوت
نام مراسم

معنایی

ساختاری

استفاده از شاخه
درخت
زمان برگزاری هر
دو آیین در گذشته

شوشی

الل شوش

مراســم شوشــی در جشــن عروســی و نــوروز
صیادی در جزیره قشم برگزار میشود.
در مراسم شوشی از ترکهای استفاده مـیشـود
که از شاخه برگ نخل است.
زمان برگزاری آیین شوشیهـا  21تیرمـاه هـر
سال و اگر سال کبیسـه باشـد  93تیرمـاه هـر
سال در نوروز صیادی است.

مراسم الل شیش در اسـتان مازنـدران و گـینن بـا
تلفظهای اللشوش ،اللشیش و  ...برگزار میشود.
در مراسم اللشیش از ترکهای استفاده میشـود کـه از
درخت شمشاد است و شوش یا شیش نامیده میشود.
بر اساس نظر محققین تقویم تبری انتقـالی بـوده و
زمــــان اصــــلی برگــــزاری ایــــن مراســــم در
«تیرماسیزده شو» برابر با  69آبان ماه شمسـی بـوده
است.
در مراسم اللشوش آنقدر ملـزم بـه ایـن سـکوت
هستند که نام الل را به مجری این آیین دادهاند.

در مراسم شوشی ،شوشی بـدون اینکـه حـرف
حرف نزدن
اجراکنندگان در هر بزند با شاخه نخل به دیگران میزند.
دو آیین
در مراســم شوشــی ،شوشــی لبــاس کهنــه و
آرایش چهره و لباس سـیاهی مـیپوشـد ،صــورتش را بـا آرد ســفید
میکند ،با کنهی از حصـیر و ریشـی از لیـف
برگزارکنندگان
خرما در این مراسم شرکت میکند.
شوش نیز بـر اسـاس جسـتجو در زنـدگی مـردم
معنای نام هر آیین
جنوب کشور به معنای شاخه نخل است.
در آیین شوشی نیز شوشیها بعد از اجرای مراسـم
پیوند دو آیین با آب و اتمام این آیین به داخـل دریـا برمـیگردنـد و در
صورتی نمادین در آب دریا فرو میروند
با توجـه بـه شـکل برگـزاری و عناصـر نمایشـی
قالب روایی دو
موجود در آن روایتی اسطورهای دارد.
آیین
وجود رنگ سیاه در شوشیها نیز لباسی سیاه میپوشـند کـه تمـام
بدن آنها را میپوشاند
چهره و لباس

الل در مراسم اللشوش ،دستمالی کهنه به سر میبنـدد،
لباسی کهنه و مندرسی میپوشد ،صورت خود را با سـیاهی
ته اجاق سیاه میکند ،کمربنـدی از علوفـه مـیبنـدد و بـا
ترکهای که در دست دارد مراسم را آغاز میکند.
شیش در آیین الل شیش بـه معنـای ترکـه درخـت
خصوصاً درخت شمشاد است.
در آیین اللشیش در روستای فرامرزکنی مازندران
بعد از اتمام مراسم الل شوش او بـه رودخانـه درکـا
میرود.
با توجه به شکل برگزاری و نظـر اسـطوره شناسـان
روایتی اسطورهای است.
در آیین الل شوش ،الل صورت خود را با سیاهی ته
اجاق سیاه میکند.
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اس  ،در کنار گاو و شتر که دارای نمادهای خیرگونهاند .امتا در مراستم اللشتوش ،تنهتا
عنصر نمای  ،خود الل و گاه چند نفری هستند که او را در اجرای مراسم یاری میکنند.
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انسان کشاورز در جامعه کهن با زندگی گیاهی و دانه در پیوند بوده اس

برداش

کهنی طی اعصار ،دگردیسی اسطورهای یافته و به شکل اسطوره مرگ یتک

ای د نباتی و روی

یا رستاخی دوباره او تجلی یافته اس  .ثیات گیتاهی در بته ختاک

سپردن و پنهان کردن دانه در زیر زمین اس  ،دانه تا نیس

نشتود ،رستتاخی و تولتدی

دیگر نمییابد .این تجربه عینی اقوام کشاورز اعصار باستان که از امر کشاورزی ثاصتل
شده ،بر دیدگاه و جهان شناخ

آنان نی تأثیر گذاشته است  .بررستی تطبیقتی ایتن دو

آیین اسطورهای نشان میدهد که این مراسم ،به لحاک ساختاری و معنایی ،تفتاوتهتای
اندکی با یکدیگر دارند .گجدول 1
جدول  .2تفاوتهای دو آیین
نام آیین
نوع تفاوت
مکان برگزاری

معنایی

ساختاری
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این برداش

و

شوشی

الل شوش

مراسم شوشی در جنـوب ایـران در اسـتان مراسم اللشوش در شـمال ایـران در اسـتانهـای
هرمزگان ،جزیره قشم برگزار میشود.
مازندران و گینن برگزار میشود.

مراسم
مراسم شوشیها در نـوروز صـیادی برگـزار زمــان برگــزاری مراســم اللشــیش در شــب
زمان برگزاری کنونی
میشود که برابـر بـا  21تیرمـاه هـر سـال تیرماه سیزه شو برابر با  69آبان مـاه شمسـی
این مراسم
است.
است.
انعام گرفتن در مراسم شوشی وجود نـدارد .انعام گرفتن در مراسم اللشوش وجود دارد.
مگر اینکه کسی به دلخواه خود بـه شوشـی
انعام گرفتن
چیزی بدهد.
در مراسم شوشی ،زمانی که موسیقی رزیف در مراسم اللشوش موسیقی نقشی ندارد.
استفاده از موسیقی نواخته میشود ،شوشیها بـه صـحنه آیـین
میآیند.
در مراسم شوشـی چـوب بـه عنـوان شـی در مراســم اللشــوش« ،چــوب الل را دارای
برکت دانسته و اگر درختـی بـار نیـاورد ،ایـن
مقدس نگه داشته نمیشود.
نگه داشتن چوب به
چـوب را بــه رمــههــای گــاو و گوســفند خــود
عنوان شی مقدس
میزننـد و مـیگوینـد کـه برکـت آنهـا زیـاد
میشود.
در مراسم شوشی به جز خود شوشی عناصر در مراسم اللشوش تنها عنصر نمایش خود
نمایشی دیگری چـون گـاو ،روبـاه ،شـتر و الل و گاه چند نفری هستند که او را در انجام
ساربان و مرغ دریایی نیز وجود دارند .روبـاه مراسم یاری میکنند.
قدرتهای خیر و شر
در تمام اسطوره ها قـدرتی شـرگونه داشـته
اســت ،در کنــار گــاو و شــتر کــه نمادهــای
خیرگونه داشتهاند.
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هر دو این دو مراسم که نمادی از مرگ و ثیات یک ای د نباتی و باروری دوباره در
فراوان برگ ار میشوند ،امری که شاید نشان از یگانگی اسطورههتای ایرانتی در فاصتله
جغرافیایی زیاد داشته باشد.
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