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 شاهنامه ها در ها و جشنکارکردهای اجتماعی آیینتحلیل 
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 1محمود آقا انی بیژنی 
 2محسن محمدی فشارکی 

 چکیده 
های نمادین، متعارا و مرسومی هستند که در اشکال، ها، فعالیهها و جشنزمین، آییندر فرهن  ایران
در   هامربوب به آن  ها و مناسأک  ها، جشأنشأود. بر ی از این آیینهای  اکأی برگزار میاهداا و زمان

هأای جمعی و آهنأ  تکرار این بنأدی فعأالیأهکأه بیأانگر قأاعأده انأدشأأدهدادهشأأاهنأامأه فردوسأأی بأازتأاب  
کنأد. در این پژوه  بأه تحلیأل   ود را در آن بأازتولیأد می  ،سأأأه کأه جأامعأه و فرهنأ  ایرانیهأافعأالیأه

های سأأده، نوروز و  های پذیره مهمان یا مسأأافر، سأأوگواری، بار واهی و جشأأنکارکرد اجتماعی آیین
 نیاپردازیم.  هأا میای آنهأای اسأأ،ورهمأایأهمهرگأان بر اسأأأا  ن ریأه امیأل دورکیم همراه بأا تحلیأل بن

شأأده انجام محتوای کیفی لیو به روش تحل  اسأأنادی م،العات  هیپا  بر  ،ن ری-یادیبن  شأأکل  به پژوه 
ها و مناسأأک ها، جشأأنتوان گفه آییناز منابع گوناگون، می  گرفتنیارها و یپس از تحلیل داده  اسأأه.

کنند و کارکردی اجتماعی نوعی بازسأأازی ا  قی مابه کمک میها، به تابیه جامعه و بهمربوب به آن
هأای نمأادین، همواره  هأا بأا انجأام فعأالیأههأا و آیینآفرین در جأامعأه دارنأد؛ بنأابراین وجود جشأأنوحأدت

های آشأکار و پنهان(، افزای  اقتدار و مشأروعیه، همبسأتگی، اتحاد مردم )در کأورت سأبم تقویه
ها و  شأأود و به همین دلیل اسأأه که  نین آیینبازتولید جامعه، هویه ایرانی و حفظ فرهن  ایرانی می

 شوند. انجام می هرسالههایی جشن
  ها، کارکرد اجتماعی.جشنها و فردوسی، امیل دورکیم، آیین شهناهه :  ها دواژه ی کل 
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 . مقدمه 1

.  و اسأتمرار بخشأیدند   ه ها را  لق کرد نیاکان ما آن  ، دارد که از هزاران سأال پی  ایی  ه هویه ایرانی ریشأه در اسأ،وره 
  ، گرشأاسأپ ش کمانگیر،  آر   و،  ون کیخسأر  آرمانی   ن های حماسأی درباره شأاهان و پهلوانا داسأتان ها،  ع وه بر اسأ،وره 

ی ایجاد  مل ی  همبسأتگ برای تقویه   را   نیرومندی   ی های فکری و معنو ه پشأتوان   ن، در تاریب ایرا   … و  رسأتم   آهنگر، کاوه 
های  ها در معرض هجوم دشأمنان  ود بوده و گاه شأکسأه بار  ن که ایرا رغم آن تاکنون به   ازتاریب ی  پ دوران از    کنند. می 

هویه  ود را فراموش    گاه یچ ولی ایرانیان ه  اسأه؛   ان افتاده و سأرتاسأر کشأور به دسأه بیگانگ ه  شأد متحمل   ی وحشأتناک 
هأای مرئی و نأامرئی هویأه حلقأه ،  نأابودشأأأده   یز   همأه   ه رفأ کأه گمأان می   ن ترین روزگأارا نأد و در سأأخأه ا ه نکرد 
کنند. ازجمله  در هر زمان همواره نام و جایگاه  ود را تابیه  که توانستند    ه اسه  نان آنان را با یکدیگر پیوند داد  ، ملی 

کنند و  ایرانیان آن را برگزار می   هرسأأاله هایی اسأأه که  ها و جشأأن موارد حفظ هویه ایرانی در وول قرون، وجود آیین 
همین برگزاری، سأأبم تولید و بازتولید )تکرار، تداوم، حفظ و تروی ( فرهن  و جامعه ایرانی شأأده اسأأه. همه این  

توان شأاهنامه را سأند هویه ایران و ایرانی به  و درسأه اینجاسأه که می   اند شأده منعکس موارد در شأاهنامه فردوسأی  
  شأود تا ها در شأاهنامه جهه حفظ فرهن  ایرانی، سأبم می ها و جشأن آیین   شأدن م،ر  شأمار آورد. از سأوی دیگر، 

در جهه عقاید، اعتقادات و   زمانی تلثیر بسأیار دارند که نیز  ها  پیام .  ب ذیرد   ، کند دریافه می از آن  که   را  مخاوم پیامی 
وسأیله  و به  د ن گیر ها و مناسأک نشأئه می ها، نمادها، اسأ،وره هایی که از آیین تمای ت موجود قرار داشأته باشأند و پیام 

 . د ن تری دار و تلثیر گسترده   د ن نشین ودل مخاوم می بر جان   ، شوند ادبیات م،ر  می 
ناشی از زندگی گروهی و اجتماعی افراد اسه و ازآنجاکه زندگی دورکیم معتقد اسه » صله قدسی یک باور   

اجتماعی و گروهی دارای نوسأان، تناوب و تغییر اسأه، این تغییر و نوسأان به حی،ه امر  هوتی )مقد ( و قدسأی  
  دورکیم، های حیات اجتماعی وابسأأته هسأأتند  ) عبارت دیگر، امور مقد  و  هوتی به زیروبم به  ؛ کند سأأرایه می 

شأدت افزای   ها به ها و جشأن ویژه در مناسأک، آیین (. این احسأا  تقد  در مواقع جمع بودن افراد به 477: 1396
(. در هر  476ی شأدت  ود برسأد )همان:  حداع  به شأود این احسأا   یابد. اجتما  افراد در مناسأک سأبم می می 

توانأد وجود داشأأتأه بأاشأأد کأه ن م و  هأای پرسأأتشأأی می هأای مختلفی از منأاسأأک و ن أام دین و فرهنأ ، مجموعأه 
ها و مناسأک دینی و  دهند؛ بنابراین باور بندی نهایی دین و فرهن  )جامعه( را تشأکیل می ها، کأورت آن   مراتم سألسأله 

: 1396(. دورکیم ) 105:  1386ملی در تحلیل نهایی، جلوه نمادینی از واقعیه اجتماعی هسأتند )فیاض و رحمانی، 
کند؛ های مختلف تجلی پیدا می کورت نماد ( بر این باور اسه که امر قدسی هم  ودش نمادین اسه و هم به 182

هأا ع وه بر آنکأه بأازنمأای حیأات اجتمأاعی  هأای دینی نوعی  صأألأه بأازتأابنأدگی دارنأد کأه این نمأاد بنأابراین دین و نمأاد 
های آنان دارد،  های مقد  و کارکرد یدی که بر نماد تلک با    هسأأتند، در سأأا تن آن نیز مشأأارکه دارند؛ به همین دلیل 

شأأود. ها در جامعه سأأبم تداوم امر جمعی و حیات اجتماعی می معتقد اسأأه که توزیع و حضأأور دائمی این نماد 
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تر  هأای نمأادین برای هر گروه، نوعی کأانون تجمع و همأاهنگی اسأأه کأه وحأدت اجتمأاعی را در قأالبی عأادی ع مأه 
 کند.  ی همگان محسو  می برا 

ها و  هدا اکأألی این پژوه ، آشأأنایی با کارکرد اجتماعی بر اسأأا  ن ریه دورکیم و  گونگی برگزاری آیین   
فردوسأی اسأه. سأؤا ت پژوه  به شأر  زیر    س ها در شأاهنام ای آن های آیینی و اسأ،وره مایه ها و تحلیل بن جشأن 

ها و  در فرهن  ایرانی و بازتاب آن در شأاهنامه  یسأه  کارکرد اجتماعی آیین ها اسأه: د یل برگزاری و حفظ جشأن 
 اسه    مانده ی باق ها امروزه همچنان در جامعه آیا این کارکرد    در شاهنامه  گونه اسه ها  جشن 

 . روش پژوهش 1ن 1
به  ی اسه که  ا کتابخانه   م،العات  ه ی پا   بر   ها، ی أأ ن ری و شیوه گردآوری داده اد ی بن   هدا،  ازن ر حا ر،   پژوه   روش 
تحلیل کارکرد اجتماعی   درباره های پژوهشأأی  ود  ه. پژوهشأأگر داده شأأده اسأأ انجام   تحلیل محتوای کیفی  روش 

  منابع   از شاهنامه،    ها در ای آن های اس،وره مایه ها را بر اسا  ن ریه دورکیم همراه با تحلیل بن ها و جشن بر ی از آیین 
ر.ب: )   شأأکل   ی موج برداری و  وانشأأی فی  ها،  ابزار گردآوری داده  اسأأه. کرده    ی آور جمع ی  ا کتأابخانه   اسأأنأاد   و 

شأأاهنامه اسأأه. در  در  ها  ها و جشأأن کارکرد اجتماعی آیین   در ارتباب با   ( 75:  1394من ، و عرفان  یی فسأأا  ی کأأادق 
پأژوهأ ،  تأحأقأ ی را مأ   ی فأ یأ کأ   ی مأحأتأوا »   روش  ق یأ از وأر   ی مأتأنأ   ی هأا داده   یأی مأحأتأوا - ی ذهأنأ ر  یأ تأفسأأ   ی بأرا   ی قأ یأ تأوان روش 

 ی ف ی ک  ی ل محتوا ی تحل (. 172:  1388  )ایمان، شده دانسه شأنا ته   ی الگوها   ی و وراح   مند ن ام   ی بند وبقه   ی ندها ی فرا 
 نند.  ک ر ی تفس  ی با روش علم   ی ول  ؛ ی ها را به گونه ذهن قه داده ی دهد اکاله و حق ی اجازه م   پژوهشگران به  

 پژوهش   ۀ پیشین .  2ن 1

ها  در مورد شأاهنامه فردوسأی مقا ت و م،الم علمی بسأیاری نگاشأته شأده اسأه که بر ی از این پژوه   تاکنون 
 کنیم: ها اشاره می در ارتباب هستند که در ادامه به آن   موردبحث نوعی با مو و  پژوه  به 
سأه  ی و مقا   ی فردوسأ   شاهناهه  در   ی سأوگوار   ورسأوم آداب  ی بررسأ ن (.  1395غفار ) بختیار،  پور فاضالی، محمدتقی و  .  1

، پاییز 34، شأماره  10، سأال فصنلنامه علو  اجتماعی  ،  ک و  ک و لر    ی ار ی ن اقوام لر بخت ی ور در ب ک آن با آداب مذ 
در    ی ورسأوم سأوگوار آداب اند که میان  در این پژوه  نویسأندگان به این نتیجه رسأیده   . 144- 121، کأ   1395

ریختن،  راش دادن کأورت، سأاز   ی    برسأر  اب تراب زیادی ازجمله مو بریدن،  اشأ   لر زبان شأاهنامه و اقوام  
 وجود دارد.   … )نگونسار کو (، یقه دریدن و 

. سأال نشنریه ادب و زبان مسأافران در شأاهنامه .   ۀ های پذیر (. »آیین 1392نژاد، معصأومه ) ، محمود و علی مدبری .  2
اند که آیین . در این پژوه  نویسأندگان به این نتیجه رسأیده 309- 283. پاییز و زمسأتان. کأ   34  ۀ . شأمار 16

 اسه.   … و شامل مراحلی  ون به پیشباز رفتن مسافر و   شده منعکس پذیره ایرانیان در شاهنامه فردوسی  
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انی در شأأاهنأامأه  (. »آیین قربأ 1397)  آقا انی بیژنی، محمود، وغیأانی، اسأأحأاق و محمأدی فشأأارکی، محسأأن .  3
.  رداد و تیر. 20. شأماره  6. دوره  دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه )داسأتان رسأتم و اسأفندیار و سأیاوش( .  

اند که در داسأأتان سأأیاوش و رسأأتم و اسأأفندیار هیچ . در این پژوه  نویسأأندگان نتیجه گرفته 21- 1کأأ   
 ر دو داستان، ب گردانی با  ون هستند. هایی از آیین قربانی وجود ندارد و موارد ذکرشده د نشانه 

. تیر و مرداد. کأ   154- 153. شأماره  هنر و مرد  (. »شأاهنامه از دیدگاه وحدت ملی . 1354اشأراقی، احسأان ) .  4
داشأأتن زبان و فرهن  فارسأأی و  کند که شأأاهنامه به دلیل زنده نگه گیری م،ر  می . نویسأأنده در نتیجه 74-85

 بازتاب اساویر ملی، یکی از عوامل ایجاد وحدت در بین ایرانیان بوده و هسه.  

  کدام چ ی ه اند و  داشأته  د ی تلک ی فرهنگی در شأاهنامه  ها مؤلفه های ذکرشأده بر توکأیف و تحلیل بر ی از  پژوه    
حا أر کوشأشأی    س اند. نوشأت اسأا  ن ریه دورکیم ن ردا ته ها در شأاهنامه بر  ها و جشأن به تحلیل کارکرد اجتماعی آیین 

 ن ریه امیل دورکیم اسه.   بر   ه ی تک ها در شاهنامه با  ها و جشن در جهه شناسایی تحلیل کارکرد اجتماعی آیین 

 و بررسی   بحث .  2
 . معرفی نظریه امیل دورکیم 1ن 2

هأا و  هأایی مأاننأد برگزاری آیین وجود دارد کأه در بزرگأداشأأه و یأادآوری رویأداد   هأایی هأا و جوامع روز در همأه فرهنأ  
ها  اجرایی آموزه   س شود. مراسم آیینی وسیل ها، برگزاری جشن، شادی و سوگواری از سوی پیروان آنان پردا ته می مراسم 

هأای ا  قی و تعأدیأل  ه هأا اغلأم شأأأامأل آموز هأای دینی و مأذهبی در هر جأامعأه اسأأأه و این دسأأتور و دسأأتور 
های ا  قی مانند جوانمردی، احترام به فرهن  کار های رفتاری اعضأای جامعه اسأه. بر ی از ارزش وتفریط افراب 

ها از وریق مراسأأم آیینی به  پذیری، عشأأق به دین و میهن، دوری از بدی، مبارزه با بیدادگری و شأأبیه این و مسأأئولیه 
 (.  118:  1393و متفکر،  ضر  آب  شود )ر.ب: می ها منتقل  نسل 
ها، از  مردم در فواکأل زمانی من م و حفظ  ،وب ارتباب و همکاری آن دورکیم معتقد اسأه که »گرد هم آوردن   
سأازی جامعه، باعث اعتبار  آید که از وریق یک ار ه های اجتماعی آشأکار مراسأم آیینی به شأمار می ترین کارکرد مهم 

ها و انتقال  اسأأم آیینی و در کارکردی نهان، سأأبم ثبات اجتماعی )کاه  کشأأمک  بخشأأیدن به و أأع موجود مر 
:  1396شأود  )دورکیم، های دیگر( و وحدت افراد در سأ،  جامعه می ورسأوم به نسأل ها و آداب غیرمسأتقیم ارزش 

یی از مردم برای هأا آورنأد و گروه هأای دینی و فرهنگی اجتمأا  را بأه حرکأه درمی (. درواقع منأاسأأک و مراسأأم 480
کنند  ها این اسأه که افراد را به هم نزدیک می آیند؛ بنابراین »نخسأتین اثر آن هم می  ها گرد ها و آیین برگزاری این جشأن 

(. همچنین در  480کنند  )همان:  ایجاد می   شأان ن ی ب افزایند و کأمیمیه بیشأتری هایشأان با یکدیگر می و بر تما  
شأود و فرد آگاهی جمعی وور فعا نه تولید و بازتولید می ها، وجدان جمعی افراد به مناسأک و آیین ها،  وی این مراسأم 

آورد و از این وریق  أأمن ایجأاد وحأدت در  دسأأه می   ودش را از   ل ذهنیأه مأذهبی موجود در منأاسأأک بأه 
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(. برگزاری منأاسأأک،  101:  1386کنأد )ر.ب: فیأاض و رحمأانی، کأارکردی نهأان، جأامعأه  ودش را در افراد درونی می 
ها، ع وه بر اثری که بر روی بازتولید منسأک و آیین موردن ر دارد، تلثیری عمیق بر روان افرادی که در  ها و جشأن آیین 

کنند هر ند  جویند نیز دارد. این افراد از برگزاری این مناسأک احسأاسأی از  شأنودی و آسأودگی پیدا می آن شأرکه می 
بخ  اسأه و  ها مفید و سأ مه آگاهند که این تشأریفات برای آن   درهرحال هی روشأنی ندارند؛ ولی  به علل آن آگا 

:  1396کنند )ر.ب: دورکیم، واقع امر این اسه که همگی آنان در این مناسک درواقع توان روحی  ود را بازسازی می 
496 .) 
  از هر ی ه گروه همواره ب ک اعمال و مناسأأک آیین اسأأه   له ی وسأأ مردم به   دعهد ی مربوب به تجد   ی ن ی آئ   ی ها ه ی فعال   

انسجام اجتماعی اسه و    ی اسأه. مراسأم، منبع واقع  ی از به مراسأم همواره باق ی ه دارد؛ بنابراین ن ی   اهم ی از اعضأا   ک ی 
 ی رد درسأأه زندگ ک ار ک   ی برا   ک مناسأأ » ه  ک م معتقد اسأأه ی ک رود. دور به شأأمار می  ی واقع   ی وندها ی پ   ی ا در هر جامعه 

 (. 61:  همان )    ند ک ی د و حفظ م یی ه گروه  ود را تل ک اسه   ک ق مناس ی را از ور ی  رورت دارد؛ ز  ی ا  ق 
با  در تمام امور مربوب به  ی داشأأتند و در آن جوامع، تقر   ی رومند ی ع و ن ی   وسأأ ی ز »وجدان جمع ی جوامع باسأأتان ن   

.  نادرسأأه، وجود داشأأته اسأأه  ی ز ی درسأأه اسأأه و  ه    ی ز ی ه  ه   ک ن ی راجع به ا   ی نوا ت ک ی رفتار انسأأان، توافق  
رامون  ود  ی جهان پ  ۀ دربار   ب ن و مفرو أات مشأتر ی نماد   ی ها ی تجل   رشأته ک ی به   ی ک جامعه مت   ی ، هر  ه اعضأا جه ی درنت 

ها و مناسأأک  ها و جشأأن در ادامه ابتدا به معرفی آیین ند.  ی ن نما ی را حفظ و تضأأم  ی توانند وحدت ا  ق ی باشأأند، م 
 کنیم. ها را بر اسا  ن ریه دورکیم ذکر می پردازیم و س س کارکرد اجتماعی آن ها در شاهنامه می مربوب به آن 

 . آیین سوگواری و عزاداری 2ن 2
و همین کارکرد ما را بر  (  513های اجتماعی و ا  قی دارند )همان:  عنوان یکی از مناسأأک جمعی، کارکرد ها به آیین 

های  کند و أأأ هنجار در وی مناسأک اسأه که جامعه  ود را در فرد بازتولید می   ها ب ردازیم. دارد تا به تحلیل آن آن می 
عبارت دیگر، وجدان ا  قی و  شوند. به در فرد با قدرتی فزاینده درونی می   ا  قی که  استگاهی اجتماعی دارند أأأ 

شأود. یکی از این مناسأک عزاداری اسأه که در شأاهنامه با  جمعی در وی مناسأک جمعی در فرد ایجاد و تقویه می 
 شود. همان سبک و شیوه کهن م،ر  می 

این    س نماید، راب، عنوان یک کارکرد اجتمأاعی مهم می آفرینی به آنچأه در باب منأاسأأک دینی و ارتبأاب آن با وحدت   
های دینی آنان اسأه. بازتولید جامعه بی  از همه مناسأک با حیات اجتماعی و فرهنگی مردمان یک دین و نیز تجربه 

های  پردازیم تا جلوه عزاداری در شأأاهنامه می   س شأأود؛ به همین دلیل به مسأأئل در مناسأأک جمعی و عمومی انجام می 
آشأکار و نهان کارکرد اجتماعی این آیین را نشأان دهیم. در ابتدا  أمن شأر  مختصأری از مناسأک آیین عزاداری، به  

 پردازیم. ارکرد اجتماعی آن می تحلیل ک 
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در فرهن     تاکنون و از دیرباز رو آیین کهن و بازتاب اسأاویر کهن ایران اسأه سأوگواری از اعمالی اسأه که دنباله   
های جمعی افراد تلثیر بگذارد و  های عزاداری، برای آن اسأه که بر وجدان تمامی مراسأم .  شأود جامعه ایران دیده می 

دشأان را تابیه کند. در شأاهنامه فردوسأی آیین عزاداری با مناسأک  اکأی مانند موی کندن،  سأرشأه اجتماعی وجو 
یاد و  اوره پهلوانان و شأاهان در ارتباب اسأه.  نانکه در سأتای     داشأه ی گرام ریختن و    برسأر  اب ،  دریدن جامه 

گر اشأخاد و پهلوانان ایرانی  (، اسأفندیار، سأیاوش، سأهراب، ایر  و دی مرگ زریر )بعد از کارزار با ارجاسأم تورانی 
پیشأأازرتشأأتی، زریر از  ود    در نبرد میان ایرانیان زرتشأأتی و تورانیان شأأاهد آیین برگزاری عزاداری برای آنان هسأأتیم.  

های اوسأتایی( در  ید بر اهمیه و جایگاه این شأهید )بر اسأا  آموزه تلک و شأاهنامه  أمن    دهد ها نشأان می رشأادت 
 اسه:   شده پردا ته یداشه یاد آن  گرام میدان کارزار، به مسئله عزاداری و  

 پأأأاب  بدریأأأد پأأأای تأأأا جامأأأه همأأأه
 

  أأأأاب  پاشأأأأید تا  سأأأأروی آن بأأأأر 
(.16:  2، 1393، )فردوسی  

و دیگر ایرانیان    شود و در سوگ ، گشتاسم اسفندیار در مقام شاهزاده و پهلوان دینی أأأ ملی ستای  می   همچنین 
 کنند: عزاداری می 

 موی! کنااده   همااه   و   روی همااه خسااته 

 راه   ِز  آماااد   آگااااهی   گشتاساااب   باااه 

 باارش   باار   زد   چاااک   ها جامااه   همااه 

 خاااک   و   پُرگاارد   پااای،   برهنااه ساار و 
 

جوی! شاااااه   گوی و روان شاااااه زوان     

نامبُردارشاااااه!   سااااِر  شااااد   ِنگااااون   

افساارش!   و   ساار   آمااد   اناادر   بااه خاااک   

چااک!   کارده   ها جاماه   به تان بار هماه   

(. 619ا 519: همان )   

های پی  از می د وجود داشأته   اب کردن از هزاره سأنه جامه شأده در باب سأوگواری،  های ذکر با توجه به نمونه   
اقوام ایرانی بوده  میان  اسأه و  نین رسأمی به مناسأبه عزا در ایران باسأتان وجود داشأته و بیانگر روا  این سأنه در  

(.  نین عملی در شأاهنامه در سأوگواری پهلوانان از سأوی بازماندگان آنان مانند 64:  1377گرن، اسأه )ر.ب: ویدن 
ن در مرگ سأیاوش، فریدون در مرگ ایر ، رسأتم در مرگ سأهراب، گشأتاسأم در مرگ زریر  سأوگواری کیکاوو  و پیرا 

نیز    سأروکأورت دریدن گشأتاسأم در سأوگ زریر، شأاهد  اب پاشأیدن وی بر   ورد. ع وه بر جامه به  شأم می   … و 
سأه.  نین عملی  هسأتیم.  اب و گل بر سأر ریختن یکی دیگر از اعمال مربوب به سأوگواری در نزد ایرانیان بوده و ه 

ریزنأد،  نأانکأه در  می    ود   سأأر هأا پهلوانأان در مرگ عزیزانشأأان  أاب و گأل بر قأدمتی دیرینأه دارد و در شأأاهنأامأه بأار 
آن،    ترین مهم هایی همراه اسأه که  با نشأانه  معمو   عزاداری  کنیم.  توکأیف رفتار گشأتاسأم در سأوگ زریر مشأاهده می 

بار و  های  زم برای تجربه غم حضأور پرشأمار افراد، پوشأیدن لبا  مشأکی و گسأترش مجالس گریه و زاری و زمینه 
حضأور و مشأارکه در عزاداری اسأه. درواقع سأوگواری جمعی در فضأای جمعی   س و از سأوی دیگر،  زم   نانه ی اندوهگ 
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همین دلیل افراد در هنگام برگزاری مناسأک عزاداری اندوهگین    شأود و به می شأده در افراد بازتولید های م،ر  با نشأانه 
ا فضأای احسأاسأی و عاوفی عزاداری اسأه که جامعه را نیز در  ه ویشأکاری این اعمال و   شأوند.  پوش دیده می و سأیاه 

افراد؛  تنها  در مورد سأوگواری در شأاهنامه گاه نه   شأده ارائه برد. توکأیفات  و أعیه عاوفی و احسأاسأی  اکأی فرومی 
شأود که  ها شأهید می ها و باور میرد و یا پهلوانی در راه حفظ ارزش شأاهی می   آنجا که گیرد؛  ی در برم بلکه جامعه را نیز  

روز اسه.  نین توکیفاتی بیانگر تشدید احساسات مردم در وجه جمعی آن اسه آن هفه شبانه  زمان مدت  معمو   
آورد؛ به همین دلیل تشأدید عاوفی و  می  به دسأه اری، احسأا  حادتری را  در مدت عزاد عاوفی   ازن ر و اجتما  نیز  

وور ا    گیرد که در مراسأم سأوگ سأیاوش به احسأاسأی اجتما  و مردم در فضأایی از اندوه و رن  و ماتم کأورت می 
جایگزین آن   ) ( امام حسین شأاهد آن هستیم؛ اگر ه پس از ورود اس م به ایران و با شیعه شدن ایرانیان، عزاداری برای 

شأود. قرار گرفتن افراد در  نین احسأا  اندوهی با یک مایه واحد که  ود از اجزایی مانند لبا  مشأکی پوشأیدن، می 
هیجان   س شأود تا هم زنی، موی کندن، گریه کردن، زار زدن و جامه دریدن همراه اسأه، سأبم می یاد کردن، سأینه دادوفر 
احسأأا  حزن و اندوه مقدسأأی که سأأرتاسأأر جامعه را    س واسأأ، داری )سأأوگواری( به مذهبی در مدت عزا  س و جذب 
نوعی بار شأده و به انگیز و مصأیبه درگیر سأرگذشأه غم  شأدت به گیرد، ایجاد شأود؛ به همین دلیل اذهان افراد فرامی 

 شود. ها به هم می سبم همبستگی افراد و نزدیک شدن آن 
شأود که افراد وی تشأریفات  اکأی )نسأبه به موقعیه و فرهن  آن جامعه( با از سأوی دیگر، عزاداری سأبم می   

شأود. ازآنجاکه مناسأک  یمیتشأان با یکدیگر بیشأتر می کأم شأوند و ارتباب و  کنند، به هم نزدیک می هم پیوند پیدا می 
رکرد اجتماعی و  شأود و این مهم بر کا بخشأی از محتوای آگاهی جمعی افراد از رهگذر حضأور در مناسأک سأا ته می 

آفرینی مناسأأکی مانند عزاداری اشأأاره دارد. در وی همین مناسأأک اسأأه که فرد به حیات جمعی، وجدان وحدت 
اش را نسأأبأه بأه جأامعأه در  ود بأازتولیأد و  کنأد و موقعیأه و وظیفأه جمعی و آگأاهی جمعی پیونأدی مجأدد پیأدا می 

اسأک، درون افراد اسأه و تصأوراتی که در وی مناسأک در  توان گفه مخاوم من کند. بر این اسأا  می تقویه می 
اش و پیوندش با جامعه، با نیرویی بیشأأتر به حیات و تقویه روحیه یدقوا تجد شأأود، فرد را با  می درون فرد برانگیخته  

یأد تألک آفرینی عزاداری  (. این مهم بر کأارکرد پنهأان وحأدت 528- 513:  1396گردانأد )رب:دورکیم، اجتمأاعی بأازمی 
اش بر افراد یرگذاری تلث ترین کارکرد اجتماعی آیین سأوگواری و عزاداری، عمومی بودن این مراسأم اسأه که  مهم  دارد. 

ها و رن   بیشأأتر اسأأه. از سأأوی دیگر زندگی سأأرشأأار از رن  مردم، هماهنگی و همدلی عمیقی را میان زندگی آن 
این همدلی در کارکردی پنهان سأبم ایجاد وحدت و همبسأتگی    کند که هم می شأده در مراسأم عزاداری فرا بازنمایی 

نوعی همان  ویشأأتن  شأأان را که به شأأود. درواقع مردم با حضأأور در سأأوگواری،  ویشأأتن فرهنگی افراد به هم می 
 آورند.  می   به دسه دینی    س شان هم هسه، همراه تجرب اجتماعی 
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 . آیین بارخواهی 3ن 2

  ؛ بنابراین هاسأأه آن ترین  که آیین از مهم  کند ی اسأأتفاده م   یی ها وه ی دورکیم، جامعه برای پیوند اجزای  ود از شأأ ازن ر  
عنوان عملی  یک فعل  اسأه و به اسأاسأا  »نمای     جمعی و رسأمی و من م شأده رفتار فردی در شأکل   ی ها وه ی شأ   ها ن یی آ 

آیین درگیر فعالیتی هستند که از وریق آن  ویشتن  ود  کنندگان در  که شرکه   سازد ی نمایشی، این واقعیه را آشکار م 
رسمی بودن، جمعی بودن، من م بودن، گسترده بودن، الگو بودن، سنتی بودن و داوولبانه بودن از  » .  دهند ی را شأکل م 

یأا داد واهی در روزگأاران    آیین بأار واهی   (. 88:  1390، پور و علی   ی قصأأود )م     آیین اسأأه   ی هأا ی ژگ ی ترین و مهم 
(. 320:  1392شأده اسأه )ر.ب: ر أی، گذشأته و در دربار پادشأاهان ایرانی جهه بررسأی شأکایات مردم برگزار می 

مسأأتقیمی و معنأاداری بأا مشأأروعیأه پأادشأأاه و کأارکرد    س شأأده و راب،أ این آیین وی تشأأریفأات  أاکأأی برگزار می 
  سأأیر تحول نهی کهن گل رهج ه. بی  از این  القی م،لق در کتاب » آفرینی او در راب،ه با مردم داشأأته اسأأ وحدت 

(؛ اما در این  282- 187: 1388  هخامنشأیان تا قاجاریان تشأری  کرده اسأه )ر.ب:  القی م،لق،  ۀ این آیین را از دور 
 کنیم.  آفرینی آن اشاره می پژوه ، مناسک مربوب به این آیین و  گونگی کارکرد اجتماعی و نق  وحدت 

آیین بار واهی یا داد واهی زمان بار اسأه؛   س (، نخسأتین مرحل 192: 1388بر اسأا  پژوه   القی م،لق )   
در آغاز روز بوده اسأه و این بیشأتر برای   غالبا  شأود. زمان بار  پادشأاه برگزار می   س وسأیل ای که در یک روز  اد به گونه به 

(؛ ولی اگر بار  554:  2،  1393فردوسأی، ) به امور کشأور بود  پذیرفتن اشأخاد و داد واهان و فرسأتادگان و رسأیدگی 
به دو کأأورت  معمو   (. بار واهی  296:  همان ) گردید  با بزم همراه بود، در این کأأورت، بار در شأأم هم برگزار می 

شأأد: بار عام مخصأأود رسأأیدگی به شأأکایات مردم و پذیرفتن تبریکات و هدایای آنان  اد و عام تشأأکیل می 
( و بار  641- 640:  1،  1393فردوسأی، ) ارمانیان    ۀ (؛ مانند بار واهی کیخسأرو به فرسأتاد 319:  1392)ر أی،  بود 

های بسأیار در شأاهنامه دارد.  اد، مخصأود پذیرفتن بزرگان کشأور و نژادگان و فرسأتادگان  ارجی بود که نمونه 
ها، شأاه . در پن  روز نخسأتین این جشأن های نوروز و مهرگان به عامه و  اکأه نیز بر همین اسأا  بود تقسأیم جشأن 

(. 196:  1388پذیرفه ) القی م،لق، داد و در روز شأشأم نژادگان را می تر بار عام می برای عموم مردم و وبقات پایین 
رو آمو تن رسأوم بخشأی از برنامه تربیه شأاهزادگان  ین ازا اهمیه بار در حکومه شأاهنشأاهی بسأیار مهم بوده اسأه و  

 (. 199: 2؛   306:  1،  1393فردوسی، ) ای که سیاوش و بهمن در نزد رستم آیین بار را آمو تند گونه به بوده اسه؛ 
دهد بار با پادشأاهی یکسأان اسأه و روزی که دیگر بار نیسأه، پادشأاهی هم نیسأه؛ به  ذکر موارد فوق نشأان می   

و در  بار آنان   دارند نگه اجرای بار را همیشأه کردند که  ی  ود تعهد می گذار تا  همین دلیل اسأه که پادشأاهان در روز  
شأد و هنگام بار عام اگر تعداد بار واهان زیاد  های کاخ پادشأاهان برگزار می در تا ر  معمو   به روی همه باز باشأد. بار  

ار  و »بأارگأاه  کأه هأای »دربأ نمأایأد کأه واژه شأأد. ذکر یأک نکتأه مهم می بود، بأار بیرون از تأا ر و در هوای آزاد برگزار می 
اسأه. در روز مراسأم بار واهی پادشأاه لباسأی گشأاد و دراز    شأده گرفته نام دیگر کاخ شأاهنشأاهی اسأه، از همین آیین 
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رسأأد. در شأأاهنامه و در هنگام بار واهی تنها سأأ حی که با آن شأأاهان را بر تخه بر تن دارد که تا سأأاق پای او می 
به  دهد که در آیین بار، پادشأاه آ رین مرجع حقوقی  (. این مهم نشأان می 901:  همان ) گاوسأر اسأه   ۀ بینیم، گرز می 

لبا  پوشأیدن وی هم شأبیه موبدان یا مغان )لباسأی گشأاد و بلند تا سأاق پا( و هم جنگاوران   معمو   رود و  می  شأمار 
کرده  یفه می وظ انجام قا أی    س )داشأتن گرز یا نیزه شأاهی در دسأه( اسأه؛ زیرا همانند مغان »در عهد سأاسأانیان به منزل 

متعارا اسأه که پادشأاه »ترن   یا   معمو   قدرت قرار داشأته اسأه.    ر   ( و هم در  157:  1377گرن، اسأه  )ویدن 
گیرد. ابزاری شأأخصأأی و فردی که برای »به  زرین که میان آن تهی و انباشأأته به بوی  وش اسأأه، در دسأأه می 

های اجتما  و اهمیه بوی  آیین مع،ر کردن محل  س رسأاند که بر پای هم می بو کردن مجالس بوده اسأه و این م  وش 
این ترن  بویا در مراسأأم   س (. نمون 58:  1384؛ آیدنلو، 18:  1389های ایرانی بوده اسأأه )سأأیاسأأی،  وش در سأأنه 

آید  ی (. از شأأواهد فوق  نین برم 668:  1،  1393فردوسأأی، ) بینیم  بار واهی کیخسأأرو در داسأأتان بیژن و منیژه می 
بر اهمیه پراکندن    اوسااه رفته اسأه.  نانکه در  می  به شأمار  وشأبو کردن تا ر بار واهی، نوعی آیین در ایران باسأتان  

دینی آن نیز   س ید شده و بر جنب تلک ( بر این مسئله 80أأ 79، بند  8های  وش سفارش شده اسه و در وندیداد )فرگرد  بو 
تی    اشاره رفته اسه: »ای س  یتمان زرتشه!/  ر  هرگاه کسی َاَشَونانه از  وب »اورواسنی  یا »ُوهو أ َگوَن  یا »َوهوت ک 

یا »َهذا أأ َنئَ تا  یا هر  وب  وشبوی دیگری، هیزم برای آت  بیاورد، از هر سویی که باد، بوی  وش آن آت  را ببرد،  
مزدا  از جادوان و پریان در آن آت  أ پسر اهوره هزار تن از دیوان ناپیدا، هزار تن از دیوان أ زادگان تاریکی أ هزاران جفه  

جای  (. بر اسأا  همین آیین کهن ایرانی اسأه که »در جای 763:  2،  1392، وسااه شأوند  )ا افتند و کشأته می أأأ می 
در   معمو   (. 61:  1384ید شأده اسأه  )آیدنلو، تلک های بار واهی  بزمگاه، ایوان، تا ر  گین کردن ع،رآ شأاهنامه از  

کردند؛ زیرا »سأوزاندن گیاهان مقد  موجم دور شأدن  اسأتفاده می   …  وشأبو کردن تا ر بار از اسأ ند، عود، عنبر و 
 (. 369:  1392شود  )ر ی، دیوان، بدی، بیماری و گندزدایی می 

کرد و نام و تقا ای  ود  مان »هزاربد  اسه، رجو  می در انجام آیین بار واهی، بار واه ابتدا به رئیس بار که ه   
 در ن ر یی کأه تأا ر بأار برای او جأا بأه کأه دسأأه او را گرفتأه بود،  ی درحأال گفأه. سأأا ر بأار نخسأأه بأار واه را را می 
توان در اندیشأه  ای افتاده بود. عله وجود پرده را می برد. در تا ر بار میان پادشأاه و بار واهان پرده بود، می   شأده گرفته 

شأد و وی م هر  ی »تابو  معرفی می ا گونه به جو کرد. در سأنه مذهبی، شأاه  و تابو بودن شأاه در ایران باسأتان جسأه 
 داوند و تجسأم فّره ایزدی و  ود نفس فّره کیانی بر روی زمین بود؛ به همین دلیل، دیدار و رودررویی با وی حرمه 

داشأه. عله دیگر آن »عقیده بر این  نهان می   ن ران کأاحم   از را  کردند که شأاه ان می ای را آویز بسأیار داشأه و پرده 
(؛  57:  1396برند  )دورکیم، اند و در جهانی جداگانه به سأر می یگران د اسأه که ایزدان هم محرماتی دارند، جدا از  

کم بر اسا  همان شین هستند یا دسه بنابراین با اعتقاد به اینکه پادشأاهان در گذر اس،وره به حماسه همان  دایان پی 
توان برگرفته از همین عقیده دانسأه. »این پرده نیز موکلی های مشأابه دارند، حضأور پرده را می اندیشأه،  ویشأکاری 
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داشأأه و در  دار پرده را برمی (. در بأار  أاد، پرده 372:  1392 وانأدنأد  )ر أأی، بأاش  می داشأأه کأه او را » رم 
گشه و بار واه با دیدن  ر روی تخه و در زیر تا  و در جامه و آرایشی باشکوه و پر هیبه نمایان می پشه پرده، شاه ب 

 بوسید: نماز زمین را می   رسم به شاه 
 برداشأأأأتند پأأأأرده تأأأأا بفرمأأأأود

 روی فریأأدون رسأأیده بأأ   و شأأم 
 نمأأود سأأجده دیأأد  أأون فرسأأتاده

 

بگذاشأأأتند درگأأأاه بأأأه اسأأأ   از   
دیأأأد شأأأاه از پأأأر دل دیأأأده و همأأأه  

پسأأأود بوسأأه بأأأه را سراسأأر زمأأین  
(.65:  1، 1393، ی)فردوس  

دهد که پادشأاه آ رین مرجع قانون و آ رین امید بار واه بوده اسأه که آنان ها و تو أیحات فوق نشأان می تحلیل 
دولتی و درباریان را که در حق آنان   ملموران های  ها و کارشأأکنی عدالتی بی   س یافتن به حضأأور پادشأأاه بتوانند هم بار  با  

رو »یکی ین ازا و بار واهی و باریابی مترادا داد واهی و دادیابی بود؛    داد دادن شده بود، جبران کند. بار دادن مترادا  
:  1388به بار بنشأأیند  ) القی م،لق،   زود زودبه ی پادشأأاه در  شأأم مردم این بود که او  داد دوسأأت های مهم از معیار 

در هنگام بیماری(، مرگ    روان ی انوشأ عذر پادشأاه در بار دادن، تنها در مواردی  ون: در هنگام سأفر یا بیماری ) (. 183
 نزدیکان )فریدون در مرگ ایر ( و شنیدن  بری ناگوار ) سروپرویز در هنگام شنیدن از زایچه پسر( پذیرفته بود. 

پادشاه و مردم   س آن راب،  تبع به ادشاه و مشروعیه او و  آفرینی پنهان بار واهی پ م،الم فوق بر کارکرد وحدت   س هم   
ی  ود بأه شأأکأایأات  ر  داور داوران و آ رین مرجع قأانونی بود کأه بأا   عنوان بأه پأادشأأاه در ن ر مردم     راکأه د لأه دارد؛ 

بار  داد. به سأخن دیگر، بار واهی پادشأاه در  شأم مردم محک سأنج  عداله پادشأاه بود و هر  ه او بیشأتر  پایان می 
اش مشأأهود اسأأه، ایجاد  آمد. در آیین بار واهی، آنچه بین شأأاه و کارکرد اجتماعی می   حسأأاب به تر  داد، عادل می 

  اسأأه. رفتن کیکاوو  به هاماوران   مشأأاهده قابل  وبی وحدت اسأأه که در داسأأتان رفتن کیکاوو  به هاماوران به 
شود؛  نانکه شاهد اعتراض پهلوانان ازجمله گودرز  کاری دور از  رد شاهی در باور مردمان ایران باستان پنداشته می 

 س رود و شأأاهد حمل آفرین از بین می شأأود؛ یعنی عامل وحدت به وی هسأأتیم؛ زیرا تخه شأأاهی از شأأاه  الی می 
 زمین هستیم: ها به ایران افراسیاب و دیگر حکومه 

 شأأاه ندیدنأأد زّریأأن  أأو بأأر تخأأه
 وراننیأأأأزه  دشأأأأه از و ترکأأأأان ز

 افراسأأأیاب سأأأا ه لشأأأکری گشن
  أأروش  ز هأأر سأأو برآمأأد ایأأران از
 

کأأ ه  کأأس گرفتنأأد هأأر جسأأتن بأأه   
گأأأران سأأأ اهی بیامأأأد سأأأو هأأأر ز  

  أأواب و برآمأأد از سأأر  أأورد و آرام 
گیتأأی پرازجنأأ  و جأأوش شأأد آن رام   

(.242:  1، 1393، ی)فردوس  
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در کارکردی آشأأکار  مناسأک مربوب به آن،    آیین و دهد که این  آنچه از شأر  آیین بار واهی گذشأه، نشأان می 
شأأود و بدین گونه ایجاد  های  اد مانند جشأأن نوروز و مهرگان به دورهم می سأأبم گردآمدن افراد جامعه در روز 

تا مردم بتوانند شأاهد اجرای عداله پادشأاه  ود باشأند. پس این آیین سأبم ایجاد وحدت بین مردم و   کند وحدت می 
در ظاهر؛    تنها نه توجیه حقیقی اعمال آیینی   کند. شأود و همین مو أو  بر ثبات و پایداری جامعه کمک می پادشأاه می 

 أمن   کند؛ بنابراین کارکرد اجتماعی پنهان این آیین، های مردم وارد می بلکه بیشأتر در تلثیر پنهانی اسأه که بر وجدان 
آمدن در آن  هم   ایجاد وحدت و همدلی در جامعه، عاملی اسأه که وجدان جمعی و  رایی گرد   برپاداشأتن عداله و 
 واهی به انجام آیین بار واهی برای ر أای  دا و اجرای عداله در  شأود. همچنین ذهنیه حق تولید و بازتولید می 

اش  اجتمأاعی   شأأود و از   ل همین ذهنیأه اسأأه کأه پیونأد فرد بأا جأامعأه و هویأه ین آیین در افراد ایجأاد می وی ا 
:  1396سأأازد )رب:دورکیم، شأأود. از سأأوی دیگر جامعه  ودش را با اقتدار بیشأأتری در فرد درونی می بازتولید می 

شأده اسأه. درسأه از همین من ر در جامعه می   نگه داشأتن فرهن  ایرانی و بازتولید آن سأبم زنده (. این امر  498
توان به مشأروعیه پادشأاه و راب،ه مسأتقیم آن با اجرای آیین بار واهی پی برد؛ زیرا برگزار نکردن این آیین  اسأه که می 

 شده اسه. سبم نقض مشروعیه پادشاه از سوی مردم می 

 . آیین پذیره مهمان  4ن 2

شأأود و درسأأه از همین من ر اسأأه که  ا  شأأادی و نزدیکی مردم به هم می مهمان یا مسأأافر، موجم رو  ۀ آیین پذیر 
بندی، به  کنیم: آذین توان عناکأأر کارکرد اجتماعی آن را تحلیل کرد. این آیین نیز مناسأأکی دارد که به آن اشأأاره می می 

بندی اسأه. پذیره مهمان، آذین پیشأباز رفتن، ناار ریختن، هدیه دادن و پذیرایی از مهمان یا مسأافر. اولین نشأانه آیین 
بندی درودیوارهای شأهر،  زدن، آراسأتن و آذین  گیرد و شأامل گنبد این عمل با شأنیدن  بر از راه رسأیدن مسأافر انجام می 

 ۀ ها در هنگام ورود مسأافر بوده اسأه. بر اسأا  متن شأاهنامه، معمو   مرکز حکومه برای پذیر کوی و برزن، بازارگاه 
 ۀ شأاه هاماوران در پذیر  رفتار شأده اسأه.  نین نمودی را در شأاهنامه در  ان یا سأ اهیان انتخاب می شأاه و شأاهزادگ 

   بینیم: کیکاوو  برای ازدوا  با سودابه می 
 نأأأام  شأأأاهه را  شأأأاه بأأأد شأأأهر یکأأأی
 نشسأأأه سأأأرای بأأأودش شأأأهر بأأأدان

 

  أأأأرام  و سأأأأور و جشأأأأن از در همأأأأه 
ببسأأأه آذیأأأن سرتاسأأأر شأأأهر همأأأه  

(.851:  1390، ی)فردوس  
 (. 441( و ایرانیان برای کیخسرو )همان:  351أ 350:  1،  1393، همان ) بستن پیران برای سیاوش  یا آذین 

رود، ع مه، قدر و  پیمودن  ند منزل در راسأتای ورود مسأافر یا همان مسأافتی را که میزبان به پیشأباز مسأافر می   
گیرد؛ مانند شأتر برای شأاهان و شأاهزادگان ایرانی در شأاهنامه کأورت می داد که این مهم بی منزله مسأافر را نشأان می 
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:  همان ) یا به پیشباز رفتن کیخسرو برای رستم (  441:  همان )  کیکاوو  از کیخسأرو در بازگشه از توران به ایران  ۀ پذیر 
شأود تا میزبان برای دیدار او تدارکاتی  اد ببیند. این  گرامی داشأتن مسأافر و نق  و اهمیه وی سأبم می (. 628

تأدارکأات شأأامأل نوا تن ابزار موسأأیقی، تع یم و در آغوش گرفتن و بوسأأیأدن مسأأافر اسأأه. کأارکرد اجتمأاعی و  
شأود تا مردم در این مراسأم گرد هم آفرین این قسأمه از آیین پذیره در پی تروی  شأادی اسأه که سأبم می وحدت 

برای بازگشأأه شأأاهان، شأأاهزادگان، فرسأأتادگان از سأأوی   غالبا  که »پیشأأباز و تشأأریفات مربووه به آن  آیند؛ ازآنجا 
گرفته اسأه، ت ش میزبان بر این بود  مهم کأورت می  وورکلی افراد به های دیگر و  حکومه، نوعروسأانی از سأرزمین 

 مسأافر بنا   ۀ (؛ بنابراین آیین پذیر 292:  1392نژادی، شأادی و ع مه برگزار شأود  )مدبری و علی   ه ی درنها که اسأتقبال  
بأا توجأه بأه حضأأور شأأاه و پأذیره از    آفرین دارد. گیرد و کأارکردی وحأدت بر اعتقأادات و الگوهأای وونی کأأورت می 

های رای  ها و نوا شأد؛ به همین من ور، آوا شأادی و ع مه برگزار می   ه ی درنها وی، اسأتقبال    س وسأیل اشأخاد مهم به 
روندگان در  شأأد و پذیره نوا ته می   … ابزارآ تی مهمی  ون کّرنای، کو ، تبیره، رود،  ن  و   س وسأأیلأ به آن روزگار،  

کردند. این نمود را در شأاهنامه و در هنگام پیشأباز زال از سأام که از سأفر جنگی  او  شأادی از مسأافر اسأتقبال می 
( و  240  همان: )   شأأاه هاماوران از کیکاوو    ۀ یا پذیر ( 155:  1،  1393، )فردوسأأی  بینیم گرگسأأاران برگشأأته بود، می 

 (. 351  همان: ) پیران از سیاوش  
رسأم ناار در شأکل  اد  ود »از سأنن بسأیار کهن درباری و اشأرافی و نیز اجتماعی ایران بوده اسأه و در ادوار   

ناار، در ایران   ۀ . موارد اسأتفاد ( 290:  1350مختلف از آن یادشأده و بعضأی اشأکال آن هنوز برجای اسأه  )مصأفی، 
  ۀ فت ، پذیرا شأدن و اسأتقبال از پادشأاه و فرسأتاد  ۀ های بزرگ، شأنیدن مژد ها و آیین قدیم متفاوت بوده اسأه و در جشأن 

(. در پیشباز از مسافر جهه ابراز  وشحالی  292شد )همان:  جا آورده می او و در بازگشه ایشان به وون این رسم به 
و افزودن بر بعد شأادی و جمعی آن، هنگام ورود وی به شأهر میزبان، اشأیا و موادی را بر سأر و پای  ناار از آمدن او  

ناأار »بأه کسأأر اول، مترادا پراکنأدن و افشأأأانأدن و بأه  أأم اول، بأه معنی زر و    ۀ کردنأد. همچنین  ود واژ می 
افر تلکید دارد. به همین دلیل اشأیا و موادی  مهم آیین پذیره از مسأ  س گوهرافشأاندن  )دهخدا، ذیل ناار( اسأه و بر جنب 

اند از: دینار، در، یاقوت، زبرجد، زر، زعفران، مشأأک، کردند عبارت که با توجه به حضأأور و موقعیه مسأأافر ناار می 
پیران از  (، 240:  1،  1393، )فردوسأأی   شأأاه هأامأاوران از کیکأاوو   ۀ (. در پأذیر 289:  1350عنبر و می )مصأأفی، 

گاهی نیز میزبان، مسأافر را در مسیر سفر ( شأاهد آن هسأتیم.  628:  همان )  و کیخسأرو از رسأتم (  351:  همان )   یاوش سأ 
بودن مسافر برای میزبان، کیفیه سفر او و   داد. این هدایا، عزیز یا هنگام بازگشأه به وون و رسیدن به مقصد هدیه می 

ک ه، پار ه، گوهر، پرسأتنده و غ م و اگر شأخ  مسأافر شأاه یا شأاهزاده    تواند دهد و می یا ارزش هدایا را نشأان می 
من ور ازدوا  با شأاه، از سأرزمین دیگر رهسأ ار سأفر شأود. گاه نیز عروسأی اسأه که به باشأد، تخه نیز بدان ا أافه می 
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ل افراسأیاب از  کند؛ مانند اع،ای  لعه به سأیاوش در اسأتقبا ای در ور همسأری شأاه دریافه می شأده اسأه و هدیه 
 (. 713  : 2همان،  )   اش هدایای کسری نوشیروان به نوعرو   ینی ( و  358  همان: )   او 

داد، ترتیم دادن جایگاهی مناسأم و در شألن ازجمله مواردی که میزبان، جهه رفاه حال مسأافر مدن ر قرار می   
های گوناگون  ها و پوشأیدنی ها،  وردنی گسأتردنی   آراسأتند، ای را به دیبا می مایه او بود. بر این اسأا  »ایوان و کاخ گران 

کردند و همچنین برای دادند و  والیگران و پرسأأتندگان به امور مربوب به مسأأافر مهمان رسأأیدگی می در آن قرار می 
  (. در پذیرایی افراسأیاب از سأیاوش 296:  1392نژادی، دادند  )مدبری و علی نوعرو  نیز جایگاهی نهفته ترتیم می 

شأاهد این مو أو  هسأتیم. بعد از  (  629:  همان )   و کیخسأرو از رسأتم و دیگر پهلوانان (  354:  1،  1393، )فردوسأی 
دهند. میزبان و نیز مهمان در جایگاه  اقامه دادن مسافر، مجلس بزم، میگساری و مهمانی با حضور مسافر ترتیم می 

شأدند. سأ س  نشأسأتند و به  وردن  وراب مشأغول می شأده اسأه، می ها ترتیم داده مخصأود که قب   برای آن 
گونه،  شأد و اهل مجلس بدین آوردند و در این میان، رود و بربط )موسأیقی( نوا ته می میگسأاران و پرسأتندگان، می می 

( و کیخسأأرو از رسأأتم و دیگر  442  همان: )   کیکاوو  از کیخسأأرو  ۀ گذراندند؛ مانند پذیر می  ای را به شأأادی هفته 
 (. 629  همان: ) پهلوانان  

آن    س جای شأاهنامه و امروزه نیز در فرهن  مردمان روسأتانشأین وجود دارد. در این آیین که پیشأین این آیین در جای   
شأود که بیشأتر بر اهمیه و تروی  عنصأر  بندی شأهرها شأرو  می گردد، مراسأمی  اکأی از آذین به ایران باسأتان برمی 

شود  گیرد، احترام می شأادی تلکید دارد. س س مهمان وی تشریفات  اکی که از سوی پذیرنده )میزبان( کورت می 
  میگسأأاری، گزیند. نوا تن موسأأیقی، شأأده اسأأه، اقامه می و در جای مخصأأود که از قبل برای وی ترتیم داده 

آفرینی و اهمیه این آیین  ورسأومی  اکأی تلکید دارد که نشأان از کارکرد وحدت بر آداب   … زم، ناار کردن و مجلس ب 
آیین کأه بأا    ۀ هأای عأاوفی نسأأبأه بأه پأدیأد در نزد ایرانیأان بوده و هسأأه. کأارکرد اجتمأاعی این آیین، برانگیختن واکن  

آفرینی آن را نشأان نوعی کارکرد آشأکار وحدت زدن، رقصأیدن، هدیه دادن و شأادی همراه اسأه و به  موسأیقی، دسأه 
گونه  کند، بدین رسیه نیسأأه؛ اما در سأأیسأأتم اجتماعی نق  ایفا می نوعی قابل دهد. کارکرد دیگر این آیین که به می 

گیرد که فرهن  و جامعه  ها شأکل می ز پیوند ای من م ا شأوند و نیز شأبکه اسأه که سأبم »گردآمدن افراد دورهم می 
کند بدون اینکه  ود فرد  بر داشأته باشأد. همچنین سأبم پیوند فرد با جامعه  گونه  ودش را در فرد بازتولید می بدین 

 (. 498:  1396کند  )دورکیم، نوعی ظهور عمومی پیدا می شود و به اش بازتولید می اجتماعی   شده و هویه 
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های قومی اسأه که از شأرو  تشأکی ت  فرهنگی در زمره آداب و مناسأک دینی و سأنه - ای اجتماعی جشأن »پدیده 
ای داشأأتأه اسأأه  اجتمأاعأات انسأأانی در هر زمأان و تمأدنی بأه هر شأأکأل و کأأورتی در زنأدگی مردم جأایگأاه ویژه 

های  اکأأی اشأأکال، اهداا و زمان   های گوناگونی در (. در ایران باسأأتان جشأأن 116:  1393 ضأأر و متفکر، )آب 
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ای و آیینی بوده اسأه. بیان این نکته حائز اهمیه اسأه که  های اسأ،وره مایه شأده اسأه که سأرشأار از بن برگزار می 
گردند و  های عمومی برمی های زمانی بر پایه سأأال، ماه، هفته و روز به مراحلی از مراسأأم، اعیاد و آیین بندی »تقسأأیم 

قأاعأده تأقأویأم  أیأ  فأعأالأیأه زی اسأأأه کأه  أأمأن  فأعأالأیأه بأنأدی  ایأن  تأکأرار  آهأنأ   بأیأانأگأر  جأمأعأی  هأا  هأای 
ها های پیدای  آن ها همانند جشأن فروردینگان همراه با اسأ،وره (. بر ی از این جشأن 14:  1396)دورکیم،  اسأه  
باسأتان(، همواره سأبم تقویه های ایران  های دینی )من ور دین مانده اسأه که  أمن بر ورداری از  صأله برجای 

شأوند. هر جشأنی حتی اگر غیردینی باشأد، به نحوی از  صأله مراسأم دینی بر وردار  همبسأتگی و اتحاد مردم می 
سأأأان  هأای مردم و بأدین کردن افراد، بأه حرکأه درآوردن توده اش بأه هم نزدیأک موارد، وظیفأه   س اسأأه؛ »زیرا در همأ 

هأا و  مشأأغولی شأأود و دل هأا از  ود  أار  می فراد اسأأه کأه از راه این حأالأه و روش ا برانگیختن حأالتی از جوش 
های ملی و دینی[ ها ]جشأن کند. از اینجاسأه که از رهگذر هر دوی این پدیده اش را فراموش می های عادی گرفتاری 

جوی محرکاتی که  و ها، جسأه ها، موسأیقی، حرکات تند، رق  ها، آواز رو هسأتیم: فریاد با ت اهرات مشأابهی روبه 
اند یا  داده ی جا ها را  ها در  ود مناسأک و آیین جشأن (. 529:  1396  )دورکیم، ها ن ی ا برد و مانند تراز حیاتی را با  می 

اند، به همین دلیل، سأبم پیوندی آشأکار )گرد هم آمدن( و نیز پنهان )پیوند درونی( بین افراد جامعه  شأده یق تلف با هم 
ها و مناسک  با توجه به اینکه جشن آیند و کارکردی اجتماعی دارند. می  به شمار آفرین  نوعی وحدت شود که  ود به می 

رونأد، بأه تحلیأل  شأأمأار می  نوعی بأازسأأازی ا  قی مابأه بأه هأای آن و نیز بأه هأا بأه تابیأه جأامعأه و گروه مربوب بأه آن 
 پردازیم.  ها در شاهنامه می کارکرد آن 

های جشأن سأده، تعاون و همکاری مردم اسأه. گردآوری و تهیه هیزم،  ار و  اشأاب  شأخصأات و ویژگی از م   
ای دینی اسأه که ثواب بسأیار دارد. در این جشأن همگانی، هر کس به  برای روشأن کردن آت  جشأن سأده فریضأه 

کنیأد در  ی م نأد.  نأانکأه م ح أه  آورد تأا آتشأأی بس بزرگ را تهیأه و روشأأن کن اش هیزم و  وب گرد می توانأایی   ۀ انأداز 
ای  ها، درآمد و مقدمه در هنگام برگزاری همه جشأن  معمو   ها، همه مردم حضأوری بس فعال دارند و  برگزاری جشأن 

افروزی و  ی، آت  ا اسأأ،وره بأه تغییرات فرهنگی و    بأا توجأه افروزی بوده و هسأأأه؛ امأا امروزه  وجود دارد و آن آت  
بینیم کأه  (. پس می 559:  1392هأا داده اسأأه )ر أأی، هأا و کو أه بأه  راغأانی کردن  أانأه  بأازی جأای  ود را آت  

آفرینی( و بدین گونه سأبم رفع  )کارکرد آشأکار وحدت  دورهم مردم به   گردآمدن ویژه جشأن سأده سأبم  ها و به جشأن 
 شده اسه.  آفرینی( می )کارکرد نهان وحدت   های اهریمنی( و تروی  شادی و مهرورزی ها )نماد کدورت 
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از این جشن اگر ه در  (.  23:  1،  1393، )فردوسی   دهد جشأن نوروز در ایران را شأاهنامه به عصأر جمشأید نسأبه می 
رانی به ف ت ایران،  اسأه. با ورود قوم هندوای   شأده م،ر  مایه و مفهوم این رسأم اسأه؛ اما بن  ذکر نشأده نامی    اوسااه 

تدری  شأد، حفظ و به ها و بازگشأه اروا  که نزد آنان با تشأریفات  اکأی برگزار می هایی مانند سأتای  فروهر مایه بن 
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این    شأدن  یخته آم مهم دیگر در اهمیه جشأن نوروز،   مسأئله شأوند.  های قبلی رای  در من،قه ادغام می آیین آنان با باور 
های آیینی و دینی مردم ایران باسأتان بوده اسأه؛ بنابراین پی  و پس از برگزاری رسأم نوروز،  جشأن وبیعی با گرای  

سأوری  از: سأوگواری برای سأیاوش و ارتباب آن با ایزد گیاهی، جشأن   اند عبارت گرفه که  های متفاوتی انجام می آیین 
ید مردم بوده اسأأه(، آیین  تائ ه البته کأأورت نیک این اروا  مورد  سأأوری(، سأأتای  اروا  درگذشأأته )ک ) هارشأأنبه 

سأیاوش )ایزد    آیین مرگ و رسأتا یز جشأن نوروز یا جشأن رسأتا یز با  در ایران بار واهی )عام و  اد( و موارد دیگر. 
قبل از عید و  بارز آن را در کاشأتن سأبزی  س مایه و نمون گیاهی در اسأاویر ایران( پیوند  ورده اسأه که بن   ۀ شأهیدشأوند 

  جشأن قبل از برگزاری  هرسأاله    (. در ایران باسأتان 227:  1392بینیم )ر أی، سأین می هفه   ۀ گذاشأتن آن بر سأر سأفر 
جا  هر ند که مناسأک این جشأن، در همه  ؛ شأده اسأه در بزرگداشأه  ایزد گیاهی برگزار می   آیین باشأکوهی   نوروز، 

م  ، ابتدا مراسأ ه اسأه ایزد گیاهی معروا بود   و   ه به جشأن مرگ ها ک کام   همسأان نبوده اسأه. معمو   در این جشأن 
  کوبی ی و سأ س گو اینکه ایزد گیاهی زنده شأده، به شأادی و پا   ایم( به آن پردا ته   تر   ی پ )که    شأد برگزار می سأوگواری 

هأا  واهأد کرد و آن سأأال کأه ایزد گیأاهی، ل،ف  ود را شأأامأل حأال آن   پنأداشأأتنأد ، می ترتیأم ین ا پردا تنأد. بأه می 
اسأه و هدا از  ه  محصأو ت پربارتری  واهند داشأه. مرگ و رسأتا یز ایزد گیاهی، همواره با آغاز سأال نو همراه بود 

آیأیأن  ایأن  و درنأتأ بأرگأزاری  بأاروری  ایأزد  تأرحأم  جألأم  بأوده یأجأه هأا،  وأبأیأعأه  زایأای  نأیأروهأای  بأرانأگأیأخأتأن  اسأأأه   ، 
 (. 59:  1390زاده، ارژنه و گلی دشه ر ایی ) 

های عجم  ، در مناوق بخارا، »و اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرود تهریخ بخهرا ایران باستان و بنا بر گزارش در    
جعفر گویأد کأه از این تأاریب سأأه هزار سأأال بن هأا را کین سأأیأاوش گوینأد. و محمأد اسأأه و م،ربأان آن سأأرود 

شأده ( و بنابر گزارش فردوسأی، در کاسأه رود عزاداری عمومی برای سأیاوش برگزار می 24:  1351)نرشأخی،  اسأه  
گاهی برای سأیاوش اسأه که حتی  (. از سأوی دیگر در شأاهنامه سأخن از پرسأت  150:  3،  1386، )فردوسأی اسأه 

از آن دیأدار می  این ایزد،  توان گفأه  (. امأا می 401:  1  ، 1393، همأان ) کننأد  فریگیس و کیخسأأرو  در شأأهأادت  
، سأأرود کردن   ی زار زنی، زنجیرزنی، ز م زدن بأه  ود،  ده اسأأأه کأه بأا سأأینأه شأأأ هأای عمومی برپأا می عزاداری 

سأرایی برای و نوحه  قبر رفتن همراه بوده اسأه. امروزه نیز  نین رسأمی البته با بر سأر    زار زدن )نوحه( وانی، گریسأتن و  
گیرد  شأود که بیشأتر از سأوی زنان انجام می نشأین برگزار می رفته در قبل از جشأن نوروز در مناوق زاگر  دسأه عزیز از 

های  سأه که زمان انجام عزاداری ا   آمده   بخهرا تهریخ ب در کتا  و این عمل با بردن سأبزه بر سأر قبر متوفی همراه اسأه. 
  بخارا  دفن کردند و مغان غوریان  وانند، او را آنجا   سأیاوش را در محلی که دروازه وده اسأه: » سأیاوشأی قبل از نوروز ب 

بکشأد، پی  از برآمدن آفتاب روز نوروز و مردم    ی  رو  به این سأبم آنجا را عزیز دارند و هرسأال هر مردی آنجا یک 
  و   سأا ته  سأرود   را   آن   م،ربان   و  اسأه   معروا   ها و یه  س اسأه،  نانکه در هم ا  ه ه را در کشأتن سأیاوش نوح   بخارا 
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:  1351و این سأأخن زیادت از سأأه هزار سأأال اسأأه  )نرشأأخی،  آن را گریسأأتن مغان  وانند   و قوا ن  گویند می 
 (. 33أ 32

ها انجام  آن  ۀ های مقدسأأی هسأأتند و مناسأأکی دربار  یز   اسأأاسأأا  های مردگان  در اعتقاد ایرانیان باسأأتان روان   
های نیک اسأأه.  های مربوب به جشأأن نوروز، سأأتای  فروهر گیرد؛ بر اسأأا  همین نگرش، یکی دیگر از آیین می 

هایی  اد به دیدار  انمان و  ویشأاوندان  های نیک درگذشأتگان در زمان ایرانیان باسأتان بر این باور بودند که فروهر 
یروبرکه بازماندگان  ود    داری و پهلوانی،  ین د گردند تا از  وشأی و شأادمانی، راسأتی و درسأتی،  زمین برمی    ود به 

های مینوی اسأأه (. در باور آن مردمان، فروهر یکی از نیرو 478:  1393شأأادی کنند و آنان را تقدیس نمایند )هینلز، 
اسأه. بازماندگان    شأده گرفته و آیین مربوب به آن از این باور   رود و برگزاری جشأن فروردینگان که با مرگ تن از بین نمی 

ها در  ی  وراک کردند. نقل، نبات، شأیرینی، سأبزه و انوا   نیز در همین راسأتا،  انه و کاشأانه  ود را پاکیزه و تمییز می 
ها بوده اسأه. در  یز در کو ه ها و ن مراسأم این جشأن، افرو تن آت  بر روی بام   ترین مهم نهادند. از  ها می اتاق و بر بام 

کنند )کارکرد آشأکار  های  وش مانند عنبر، عود و اسأ ند مع،ر می کنند و آت  را با بو های نو به تن می این شأم لبا  
آفرینی(. همچنین معتقأد بودنأد کأه آت  مقأد  کأه تجلی ذات اهورامزدا اسأأه، نشأأان گرمی، شأأادمأانی و  وحأدت 

ها  های، بیماری ناپاکی  ۀ داری اسأه؛ به همین دلیل با اعتقاد به اینکه آت  از بین برند ین د اکی و  نگاهبان پیوند اقوام و پ 
کردند )کارکرد  (، دشأمنی قهر  ود را به آشأتی و دوسأتی تبدیل می 158:  1392های اهریمنی اسأه )ر أی، و زشأتی 

سأوری تغییر پیدا کرد و امروزه نیز برگزار  رشأنبه آفرینی(. این جشأن بعد از ورود اسأ م به ایران به نام  ها نهان وحدت 
 شود. می 

ایم. جشأأن نوروز های مربوب به جشأأن نوروز، آیین بار واهی اسأأه که به شأأر  آن پردا ته یکی دیگر از آیین   
این جشأأن   ۀ های نو و شأأیرینی آماد اکنون نیز جشأأن عمومی ایرانیأان اسأأه و مردم با رفتن به حمأام،  ریدن لبأا  

همایی  ویشأاوندان، آشأنایان و مهمانی دادن در ابراز شأادی مشأترب و یا همدردی  شأوند. در این جشأن، با گرد می 
بوسأأند و به  آیند، همدیگر را بعد از دیدار می (. اعضأأای هر  انه گرد هم می 17:  1395ا مینی، همراه اسأأه )رو  

شأود. بر  گری افراد بزرگ  اندان تبدیل به آشأتی می ها با میانجی ه قهر گویند. در این عید اسأه ک یکدیگر شأادباش می 
کنند که سأالی نیکو و پربرکه داشأته باشأند. همچنین در این جشأن افراد به  نشأینند و دعا می ین می سأ هفه  ۀ سأر سأفر 

گرد هم آمأدن   کنأد. آفرینی می  نین در کأارکردی آشأأکأار بین مردم وحأدت ین ا پردازنأد و این جشأأن  یأدوبأازدیأد می د 
، فرکأأه داشأأتن برای دهأا یأ دوبأازد یأ در زمأان تحویأل سأأال، عیأد دیأدنی و د   ن ی سأأ هفأه   ۀ  أانواده و مردم دور سأأفر 

این عید باستانی اسه که موجم تقویه حس همبستگی ملی در جامعه    ی ها ن یی ها و رونق بازارها ازجمله آ مسافرت 
 . شود ی م 
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 جشن مهرگان .  7ن 2

ها و مناسأک مربوب به آن، نوعی وحدت در  های مهم ایران باسأتان اسأه که با آیین ازجمله جشأن جشأن مهرگان نیز  
کرده اسأه. در این جشأن همانند جشأن نوروز، آیین بار عام نیز مرسأوم بوده اسأه. در  بین مردم آن روزگار ایجاد می 

 کند: گذاری می در این روز تا   وور مستقیم اشاره نرفته اسه؛ اما فریدون شاهنامه اگر ه به این جشن به 
 مهرمأأأأأاه سأأأأأر  جسأأأأأته روز بأأأأأه
 مهأأأأر و مأأأأاه او از یادگارسأأأأه اگأأأأر

 

ک ه کیأأأأأانی آن برنهأأأأأاد سأأأأأر بأأأأأه   
منمأأای  هأأر! ایأأچ و بأأه رنأأ  بکأأوش   

(.15:  1، 1393، ی)فردوس  
دهند. »روز پیروزی فریدون بر  أحاب  نماید این اسأه که جشأن مهرگان را به فریدون نسأبه می آنچه مهم می   

به یک روایه روز مهر از مهرماه؛ یعنی شأانزدهم مهر بود و این روز را جشأن گرفتند و مهرگان نامیدند و به یک روایه  
مأاه و این  ویأک مهر کأه مهرگأان بزرگ بأاشأأد و نیز بأه یأک روایأه، یکم مهر دیگر، در روز رام از مهرمأاه؛ یعنی بیسأأه 

کند:  (. از سوی دیگر  القی م،لق  نین م،ر  می 108:  1388گزارش شاهنامه برابر اسه  ) القی،   روایه سوم با 
که ماه    مهرماه  مورد انت ار اسأه؛ یعنی  ماه مهر که  دارند؛ درحالی   ماه و مهر ها  نویس دسأه  س »شأگفه اسأه که هم 

ماه  گاه دیگر،  ون شأانزدهم مهر (. از ن 108پیروزی فریدون بر  أحاب و ماه برگزاری جشأن مهرگان اسأه  )همان:  
موجأم اقتران دو نأام مأاه و روز م،أابق معمول جشأأن اکأألی را در این روز  نیز روز مهر اسأأه؛ »بأه همین جهأه بأه 

توان بیان کرد که اگر ه شأاهنامه مسأتقیم به این جشأن ن ردا ته اسأه؛ اما  (. پس می 501:  1392گرفتند  )ر أی، می 
گذاری وی در این  ان از آن دارد که جشأن مهرگان با پیروزی فریدون بر  أحاب و تا  تو أیحات و تحلیل ابیات نشأ 

دیگری   س روز شأانزده مهر؛ روز ایزد مهر اسأه. ع وه بر شأاهنامه فردوسأی، قرین   اوسااه ماه ارتباب مسأتقیم دارد و نیز در  
تسأمیه جشأن مهرگان  اسأه که وجه     ههه گرشاهسا  اسأدی ووسأی در   س کند و آن گفت نیز هسأه که گفتار فوق را تائید می 

 را در اشعار  ود آورده اسه: 
 شاهنشأأأأأهی بأأأأأه فریأأأأأدون بیامأأأأأد

 شأأاهین شأأد از  وشأأه مهأأر  أأو در بأأر  
 سأأأا ه جشأأأن مهرگأأأان آرایأأأ  بأأأر

 

تهأأأأی گیتأأأأی کأأأأرد  مأأأأارف  آن وز   
مأأأاه مهأأأر سأأأر شأأأاهی بأأأه او نشسأأأه  

برفرا أأه مأأه  أأرخ  از بأأه شأأاهی سأأر  
(.293  :9313، ووسیاسدی)  

 و شاهنامه نشان از آن دارد که فریدون مهرپرسه بوده اسه:   اوساه قراین موجود در  
 اوسأأأأه دیأأأأن مهرگأأأأان پرسأأأأتیدن

 
اوسأأأأه آیأأأأین  أأأأوردن و آسأأأأانیتن   

(.15:  1 ، 9313، فردوسی)  
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سأوم  س   و پیشأوای انجمن مردان مهری از دل وبق آبتین بخه و نیز اینکه فریدون از  اندان آثویه »منم پور آن نیک 
(. دیگر  77:  1393گرن، اند )ویدن یافته اسأه و پیروان  نیز بر اسأته از همین وبقه پروران( سأازمان )کشأاورزان و دام 

 آنکه میان فریدون و مهر مشترکانی  ند وجود دارد:  
شأأود: »ای  (  نین توکأأیف می 2، بند  1)کرده    اوساااه جنگند؛ هم مهر در مهریشأأه  ( هر دو بر  أأد دروغ می الف 

سأ یتمان!. »مهر دور  گناهکار، سأراسأر کشأور را ویران کند. او همچون یکصأد تن آلوده به گناه »َکَیَذ  و کشأنده 
 دهد. (. و هم فریدون در شاهنامه  حاب دیو دروغ را شکسه می 353:  1392، اوساه اشون مرد اسه  ) 

ابزار و سأ   ن امی  عنوان زین تر به پرور بوده اسأه که سأ س کشأاورز و دام  س سأ   ویژه وبق   پیکر  ( گرز و گرز گاو ب 
(: »گرزی کأد گره و  96و هارم، بند بیسأه   ۀ از مهر در مهریشأه )کرد   اوسااه شأده اسأه و در توکأیف اسأتفاده 

افگند. گرزی از فلز زرد ریخته   ر سأوی مردان  ]همسأتار[ نشأانه رود و آنان را از پای د کأد تیغه بر دسأه گیرد و به 
( و نیز در  376:  1392، اوسااه افزار اسأه  ) ترین[ رزم ترین و پیروز]ی بخ  و از زر سأخه سأا ته که اسأتوار 
گأاو هر ؛   ۀ لخأه کوه  یأا »سأأرش را بأدین گرز بینیم »یکی گرز دارد  و یأک نبرد فریأدون و  أأحأاب آن را می 

حال ایزد عنوان ایزد شأأاهان و دودمان شأأاهی درعین که مهر )میترا( به  بنابراین در همین راسأأتا، وبیعی اسأأه 
( و فریدون نیز در جشأن مهرگان تا  شأاهی بر سأر  77:  1393گرن، شأود )ویدن باروری و آبادانی سأتای  می 

 گذارد. می 
تعمید را انجام  دا غسأل بایسأه ابت تعمید وجود دارد که افراد در هنگام ورود به آیین مهری می ( در آیین مهری غسأل ج 

شأود؛ هر ند که بر ی  (. این مهم سأ س به اروپا و در آیین مسأیحیان نمودار می 156:  1393بدهند )ورمازرن، 
(. 75- 74:  1390از پژوهشأگران معتقدند که شأسأتشأو با آب برگرفته از آیین زرتشأتی اسأه )وغیانی و قربانی، 

شأوید؛ اما  دسأتگیر و زندانی کردن  أحاب، ابتدا  ود سأر و تن می بینیم که فریدون پس از  در شأاهنامه نیز می 
 شأوید وتخه را با آب می دهد تا شأهرناز و ارنواز  نین  ویشأکاری را انجام بدهند و نیز تا  تر دسأتور می پی  

 (. 51أ 44أ 42:  1  ، 1393، فردوسی ) 
 . ( 329:  1387دوسه، )واحد آورند می  به دسه ( هر دو بعد از گسستن فّره از جمشید، فّره را  د 
آیأد؛ اگر أه کأاوه آهنگر  یأان می بأه م بأار از »درف  کأاویأان  در زمأان فریأدون و نبرد او بأا  أأحأاب سأأخن   نخسأأتین (  و 

به  ( نیز از درفشأی گاو هر سأخن 14)مهریشأه، بند    اوسااه این درف  از  رم آهنگران اسأه؛ اما در    ۀ سأازند 
 انی ی کاو  درف   »گاو درف   را با   ی به معن   gaosh-drafsha بارتولومه در فرهن  کهن ایرانی آید که  یان می م 

 بر  را  آن   أحاب  شأورش بر  أد  هنگام  که  کاوه  ی  رم  شأبند ی پ  ، اوسااه  که در  اسأه  آن  بر  و  داند می ط مرتب 

:  196٧ومه، گاو  اسأه که محتمل دارای تصأویر گاو یا سأر آن بوده اسأه )بارتول »درف   رم   ، کرد  زه ی ن  سأر 
 زند. این شاهد ارتباب میان گاو، فریدون و ایزد مهر را بار دیگر مهر تائید می  (. ٧٧2
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های فوق  دادن جشأن مهرگان به فریدون از سأر تصأادا نبوده اسأه و داده با توجه به قراین و شأواهد فوق نسأبه   
پیوسأتگی و ارتباب معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به  دهد که میان فریدون، ایزد مهر و جشأن مهرگان  نشأان می 

شأد. کارکرد آشأکار  های فوق، این جشأن نیز سأبم ایجاد وحدت و تروی  شأادی در بین مردمان ایران باسأتان می گفته 
زدن،   جشأن که با موسأیقی، دسأه  ۀ های عاوفی نسأبه به پدید های فوق، برانگیختن واکن  آفرینی جشأن وحدت 

آفرینی آن نیز سأبم گردآمدن افراد گذاشأتن پادشأاه و شأادی همراه اسأه. کارکرد پنهان وحدت  یدن، تا  بر سأر رقصأ 
کند.  گونه  ودش را در فرد بازتولید می ای من م از پیوندها اسأه که جامعه بدین گیری شأبکه شأوند و شأکل دورهم می 

انگیزاند که به هم نزدیک شأوند و یکدیگر  ات افراد را برمی کند و همین احسأاسأ همچنین احسأاسأات فردی را تندتر می 
 را بازبیابند.  

 گیری . نتیجه 3
ها،  گونگی حفظ و بازتولید عناکأر فرهنگی و دینی را در جامعه  ها و جشأن شأاهنامه سأندی اسأه که با بازتاب آیین 

توان به آیین سأوگواری، پذیره در شأاهنامه می  شأده داده های بازتاب  ها و جشأن ترین آیین از مهم   سأازد. بر ما نمایان می 
 هستند.    بر وردار  واهی و جشن نوروز، سده و مهرگان اشاره کرد که همگی از  صله قدسی و دینی  مهمان، بار 

شأود  شأوند و عمومی بودن این مراسأم سأبم می در آیین سأوگواری، افراد وی تشأریفات  اکأی به هم نزدیک می   
کننده در مراسأم داشأته باشأد. از سأوی دیگر، هماهنگی و همدلی عمیقی را میان  یرگذاری بیشأتری بر افراد شأرکه تلث تا  

این همأدلی در کأارکردی پنهأان سأأبأم ایجأاد وحأدت و    کنأد کأه شأأده افراد در زنأدگی فراهم می هأای بأازنمأایی رن  
نوعی همان شأأان را که به ری،  ویشأأتن فرهنگی شأأود. درواقع مردم با حضأأور در سأأوگوا همبسأأتگی افراد به هم می 

آورند. آیین بار واهی به مسأأئله پادشأأاه و  می  به دسأأه دینی   س شأأان هم هسأأه، همراه تجرب  ویشأأتن اجتماعی 
کارکردی آشأکار سأبم   به آن، در پادشأاه و مردم د له دارد. این آیین و مناسأک مربوب   س آن راب،  تبع به مشأروعیه او و  

شأود؛ بنابراین سأبم ایجاد وحدت های  اد مانند جشأن نوروز و مهرگان به دورهم می د جامعه در روز گردآمدن افرا 
کند. در آیین پذیره مهمان یا مسأافر،  شأود و همین مو أو  بر ثبات و پایداری جامعه کمک می بین مردم و پادشأاه می 

آفرینی  لکید دارد که نشأان از کارکرد وحدت ورسأومی  اکأی ت بر آداب   … نوا تن موسأیقی، مجلس بزم، ناار کردن و 
زدن، رقصأیدن، هدیه دادن و شأادی همراه    های عاوفی در این آیین که با موسأیقی، دسأه آن دارد. برانگیختن واکن  

ای من م از  بر شأأبکه  د ی تلک دهد. کارکرد دیگر این آیین، آفرینی آن را نشأأان می نوعی کارکرد آشأأکار وحدت اسأأه؛ به 
نوعی ظهور عمومی پیدا  اجتماعی افراد، به  سأأبم پیوند فرد با جامعه شأأده و  أأمن بازتولید هویه سأأه که  ا پیونده 

 که با موسأیقی، دسأه های عاوفی افراد در هر سأه جشأن سأده، نوروز و مهرگان همانند آیین پذیره با واکن  کند.  می 
ها، همه مردم حضأوری بس فعال هسأتیم. در برگزاری جشأن رو  زدن، رقصأیدن، هدیه دادن و شأادی همراه اسأه، روبه 

  گردآمدن ها سبم بینیم که جشن ها، تعاون و همکاری مردم اسه. پس می های جشن دارند و از مشخصات و ویژگی 
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های اهریمنی( و تروی  شادی  ها )نماد آفرینی( و بدین گونه سبم رفع کدورت )کارکرد آشکار وحدت   دورهم مردم به  
سأبم پیوند درونی،  ها موجود در جشأن   مناسأک شأده اسأه. همچنین  آفرینی( می و مهرورزی )کارکرد نهان وحدت 

پنهان در مسأأئله    کأأورت به ها شأأوند که بر کارکرد اجتماعی آن همبسأأتگی اجتماعی و بازسأأازی ا  قی افراد می 
 آفرینی در جامعه اشاره دارد. وحدت 
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 . 86أ 69. بهار و تابستان. ک   1  ۀ . شمار 2. سال  پهرسی 
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