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  چكيده
شك حضور و  بياند، كه  مشتركهاي عميق و  ريشههايي كهن با  تمدنايران و هند 

 خاستگاه پيدايش ةدربار .كند در اين دو تمدن نقش مهمي ايفا مي ها گستردگي آيين
. ها و نظريات مختلفي بيان شده است بحثنمايش در ايران پيش از اسالم تا كنون 

ما را در  باب، ديدگاه خاستگاه آييني اساس نظرگاه اين در در ميان نظريات مختلف
اختصار، نظـر ايـن گـروه از     بهابتدا  ،در اين پژوهش. اين بحث تشكيل خواهد داد

بازي بر نمايش انساني  شب خيمهگاه با فرض پيشينگي  آن. شود مي پژوهندگان بيان
سـوخته و   هاي كهـن جيرفـت و شـهر    تمدنشناختي از  با اتكا به شواهد باستان و

و امتـزاج وسـيع فرهنگـي در     ،از تمدن كهن سند هاي مشترك يافتهها با  آن ةمقايس
نمـايش در   أمنش ةسوم پيش از ميالد، ديدگاه نگارندگان دربار ةهزاراين مناطق، در 

  .خواهد شد ارائهايران 
  .رقص، آيين نمايش، عروسك، ايران، هاراپا، :ها دواژهيكل

  
  مقدمه .1

ها و مناسك مذهبي و  نمايش در هر سرزميني را بايد در آداب و رسوم، رقص ةو ريش آغاز
هـا از چـه    داند كـه عروسـك   نميكسي  .هاي انساني براي تنازع بقا و كار جست در فعاليت
شمنيسم را يكي از عوامـل پيـدايش نمـايش     رخيب. اند آمده پديد كجا و چگونه زماني و از
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بـرد   بـراي پـيش   ،در جوامع اوليه، رهبران مذهبي ،باورند كهآنان بر اين . دانند ميعروسكي 
نماد خـدايان بـه كـار     منزلة و اشكال متحركي را به 1)ماسك(سيماچه مقاصد مذهبي خود، 

 ايـن  و نـد آمدپديـد  هـا   عروسـك و  ندهـا متحـرك شـد    سيماچهتدريج  بهبعدها . بردند مي
 ةشـناخت پيشـين  ). 1390 ،يغمـايي ( شدندنمايش عروسكي  ، پايةدر طي زمان ،ها عروسك

اگـر نمـايش   . كند نمايش كمك ميـ  شك به ما در فهم تاريخي رقص بينمايش عروسكي 
بشـر بـراي بـه نمـايش درآوردن معنـا و بـه دنبـال آن         بازي را نخستين كوشـش  شب  خيمه

ه گـا  رسـد، آن  نمـي برقراري ارتباط با نيروهاي ناشناخته فرض كنيم، كه چندان بعيد به نظر 
 ةهنـد از پيشـين   شـناختي در ايـران و   هاي باسـتان  يافتهتوان با اتكا به شواهدي مستند از  مي

دانيم تمـدن ايـران از    ميكه  چنان. برداشت پرده نمايش آييني در اين دو تمدن ةچندهزارسال
 ةبا توجه به پيشين ،النهرين، هند و يونان در ارتباط بوده است و بينهاي كهن  ديرباز با تمدن

در . نبـوده اسـت   اتوان گفت ايران نيز از اين قاعده مسـتثن  ها در نمايش آييني، مي تمدناين 
هاي اقتصـادي ميـان    ارتباطبا تكيه بر تشابهات فرهنگي و  ،كوشش شده است ،اين پژوهش

و  ران،يـ ا در رفتيج و سوخته شهر ،يامروز پاكستانسند در هند و  ةدر: اثرگذار تمدنسه 
 يمشخصـ  يزمـان  ةكه مربـوط بـه برهـ    مشابه، يشناخت باستان يها افتهيرجوع به شواهد و 

 ماننـد  ،را رانيـ در ا يعروسـك  شينمـا  ةنيشـ يپ است،) الديم از شيپ سوم هزارةبه  كينزد(
ـ   ةهـزار  بـه  آمده، دست به سند در هاراپا تمدن از چه آن و بـه تمـدن    الدياز مـ  شيسـوم پ
 يهـا  محوطـه  گريو د موهنجوداروهاراپا و  يها زمان كشف تمدنبحث از . ميرسان رفتيج

 هـا  آن هيشب كه ،يفرهنگ شواهد يا سلسلهتمدن سند آغاز شده و پس از كشف  ةشد شناخته
 متحـرك  يهـا  عروسـك  وجـود  از يشواهد. است افتهي ادامه بود، شده كشف زين رانيا در

 و رفـت يج هاراپـا،  كهـن  يهـا  تمدن در كند، يم يتداع را ها آن بودن يشينما كه دار، مفصل
كـه   ،يشـناخت  باستان مدارك تشابه. است گريد كي با سهيمقا قابل كه شده دهيد سوخته شهر

در  ،سـند تـا افغانسـتان و پاكسـتان و     ةدر از يفرهنگـ  عيوسـ  امتزاج وذكر آن خواهد آمد، 
 سـو  هم رانيدر ا شينما ةنيشيصحه گذاشته كه پ هيفرض نيبر ا يو هند تا حد رانيا ت،ينها
  .آن در هند است ةنيشيبا پ

  
  ينظر چهارچوب. 2

 بـا  هـا  آن اغلـب  كـه  شده ارائه يمختلف يآرا رانيا در يعروسك يها شينما شيدايپ ةدربار
 اليخ«چون  ياست كه اصطالحات يپنجم هجر ةاز سد      ًحدودا . است يخيتار متون بر استناد
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را در اشعار و متـون   »يا هيسا«و  »يكش دست« ،»ينخ« ليقباز  يفاتيتوص و »باز لعبت«، »باز
  ).13: 1391 ،يسهراب( مينيب يم يخيتار

از جمله آثاري كه به موضوع نمايش در ايران پيش از اسالم اختصاص داده شده است، 
از بهـرام   ،نمـايش در ايـران   و )1333( اثر ابوالقاسم جنتي عطـايي  ،بنياد نمايش در ايرانبه 

بازي در ايران  شب خيمهبيضايي در تحقيق خود پيدايش . توان اشاره كرد مي) 1344( بيضايي
هاي چهارم تا هفتم هجـري، بـه    هاي سده شواهد تاريخي و ادبي موجود در متن ةرا، بر پاي

 كـر يپ  هفترساند، كه شرح آن در  هاي هندي به ايران مي گوساندوران بهرام گور و آوردن 
گـران ديگـري نظيـر     پـژوهش ). 25: 1341 بيضـايي، ( آورده شـده اسـت   خيالتوار  مجملو 

ها و اصطالحات آن در متون ادبي پس از  ويژگيبازي و  شب خيمهكدكني به بررسي     شفيعي
بـا اسـتفاده از شـواهد     ،مري بـويس نيـز  ). 67- 63: 1384 شفيعي كدكني،( اسالم پرداختند

اي در  حرفهاي مربوط به فرهنگ ارمنستان و منابع يوناني، آغاز خنياگري  اسطورهتاريخي و 
بازي را در  آكروباتنمايش و  ةايران را از دوران هخامنشي تا دوران ساساني جسته و پيشين

مقـاالت   .)Boyce, 1957: 10-45( ها در دوران اشـكاني دانسـته اسـت    گوسانسنت شفاهي 
رقص و موسيقي در ايـران باسـتان    ةكه به بررسي پيشين ستايحيي ذكاء نيز از ديگر آثاري 

برخـي از  . )1357 ؛1343 ؛1342ذكـاء،  ( از پيش از تاريخ تا دوران ساسانيان پرداخته اسـت 
آن را در  ةسرچشم ،آييني براي نمايشمنشأ با در نظر گرفتن  ،)Goyan(       ُ   مانندگ يان ،محققان

ويلـم فلـور از جملـه    . )Goyan, 1952: 67ff( انـد  جستههاي باروري براي الهگان كهن  آيين
هـاي كهـن اوسـتا     بخـش ادبيات دراماتيـك در ايـران را بـه     ةگراني است كه پيشين پژوهش

با اتكا به منابع مكتوب ساساني  ،گروهي ديگر نيزسرانجام، و ) Floor, 2005: 14( رساند مي
اين هنر را بـه دوران ساسـانيان    ةهاي ساساني، سرچشم برجسته نقشو اسالمي و ظروف و 

شناختي در  هاي باستان يافتهبا تكيه بر  ،كوشش شده است كه ،در اين تحقيق. اند دادهنسبت 
اي و نيـز   اسطورههاي مشترك نژادي و  ريشهايران و تطبيق آن با موارد مشابه در هند، كه از 

سوم پـيش از   ةايران تا هزار هاي اقتصادي و فرهنگي برخوردارند، قدمت نمايش در ارتباط
  .ميالد پي گرفته شود

  
  روش تحقيق .3

تحليلي با رويكردي  ،كيفي و تاريخي تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع بنيادي، به روش
  .استبوده  اي خانه كتابآوري اطالعات نيز به روش  جمع ةطريق. پذيرفته است انجام
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  نمايش ةپيشين خاستگاه و .4
بـه   ها آنترين  از جمله مهم. ها بسيار است گمانهت و يااصلي نمايش نظردر مورد خاستگاه 

  :توان اشاره كرد ميموارد زير 
 ؛خاستگاه تقليدي ةنظري. 1
 ؛سرايي خاستگاه داستان ةنظري. 2
 ).14- 11 :1389پازوكي، ( خاستگاه آييني ةنظري. 3

هـا و   جنـبش شناسان بر اين باورند كـه   مردمويژه  بهمندان علوم انساني  گروهي از دانش
هـاي   افشـاني  دستها و  كوبي پايتدريج به  بهها  خيزهاي سرشتي و انفرادي انسان  و  جست

نـواختي جسـت و خيزهـا، ضـرب و      از يـك  ،جمعي تبديل شـده و سـپس   دستهموزون و 
هاي مـوزوني   جنبشكوبي،  با پديدار شدن ريتم، رقص و پاي. هاي متنوع پديدار شدند ريتم

ديگر بـه   چون دست و پا، هماهنگ با يك هم ،هاي بدن انسان اندام ها، در آن ،كهپديد آمدند 
و بدين گونه بود كـه رقـص در ميـان مردمـان باسـتان معـاني و مفـاهيم         ؛حركت درآمدند

در  ،، تقليدي و نمايشي به خود گرفـت و ينييآاي و عرفاني، ديني و  جذبهگوناگون جنگي، 
  .)44 :1342 ذكاء،( هاي مختلف تاريخ بشر، دگرگوني و تكامل يافت دوره

 نام برده شدهگرد  دورهبازان  شعبده كناربازان در  شب خيمهاز ، تاريخ تئاتر اروپادر كتاب 
  :نويسد ميها  آن ةباردرو نويسنده 

باسـتان بـه    ةهاي مؤثر خنده را از طريق تجربيات هنري اواخـر دور  مايهكه  ها بودند هم آن
  .منتقل كردند اقرون وسط

  :آمده استآن  ةبازي و تاريخچ شب خيمهدر مورد  چنين هم
هنگام اجرا يا خودشان هم . كردند ميهم اجرا ) بازي شب خيمه(بازيگران نمايش عروسكي 

 كردند ميعروسكي نمايش را اجرا  ةشدند و در بازي دخالت داشتند يا با يك جعب ميديده 
  .)290: 1365 كيندرمان،(

اجراهـاي قـديمي از   . هـاي نمـايش عروسـكي فـراوان بـوده اسـت       سـنت در ايران نيز 
عروسـك  «در آذربايجان،  »تكم«در فارس،  »يجيبيجيج«هاي معروفي چون  گرداني عروسك

حكايت از قـدمت، گسـتردگي و   .. .در خراسان و  »يپيبيس«در سيستان و بلوچستان،  »باران
  .)165: 1376 سرسنگي،( نمايشي در ميان اقوام مختلف ايراني دارد ةاين گون ةكار ويژ

  :استل ئقاويلم فلور براي نمايش در ايران اصلي آييني 
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 ها انسانارتباط انسان با طبيعت، خدايان و ديگر به نمايش درآوردن چگونگي تئاتر درواقع 
آمده كه توسط روحانيان و بازيگران مبتـدي بـا    پديد ها و مناسكي آيينتئاتر از بطن . ستا

ها در زمان و مكاني مشـخص بـه نمـايش در     افسانهو  ياساطير موضوعات نمايشي كردن
به  را )پم 1000حدود ( اوستااهورا مزدا و زرتشت در  2چه همپرسگي آمده است، چنان مي

ايد هماننـد تعزيـه   نمايش مقدس آييني، شـ  ةعنوان يك سند، اگر نه يك گونه، براي پيشين
بـازي، نمـايش    شـب  خيمـه نمـايش بـومي،   . توان در نظر گرفت مي، )تراژدي ديني شيعي(

گـذاري، ختنـه و    نـام                               ِ   كه در روزهاي مذهبي و عمومي خـاص    ،بازي نيز شعبدهآور و  خنده
بـه           ً    هـا معمـوال    ايـن نمـايش   .آمده، داراي محتوايي آييني بوده اسـت  ميازدواج به اجرا در 

كـه كشـاورزان    ،صورت فصلي و بر اساس تقويم كشاورزي تنها در زمان خاصي از سـال 
هـا   آيـين برخي از ايـن   ،مرور به. آمدند به اجرا در مي ،وقت تماشا و برگزاري آن را داشتند
اگرچـه تـاكنون    ؛شدند ميبرگزار  نيز و در طول سال ندمحتواي آييني خود را از دست داد

 )طلب بـاران    ً  مثال ، (هاي مشخص و با نيات معين  زمانهاي نمايشي در  نآييبسياري از اين 
 ).Floor, 2005: 14( اند ماندهشكل آغازين خود با قي  به

كشت و برداشـت   ةهاي زمين و باران و مسئل الهه ،در ميان مردمان كشاورز جوامع كهن
 ،»اكـد «و » سـومر «شهرهاي    در دولت«. هاي نمايشي بوده است ها و سنت ينيمحور اصلي آ

شـان مـرگ و زنـدگي گياهـان و بذرافشـاني و       انگيزي كـه مضـمون   هاي هيجان در نمايش
ها به زير فرمـان آوردن   شد كه هدف از آن برداشت خرمن بود، مراسمي جادويي برگزار مي

 ةگرانـي اسـت كـه پيشـين     گيان از جمله پـژوهش . )206: 1354 گوردن،(» رشد گياهان بود
هـاي   آيينتئاتر ارمني را برگرفته از  ةاو سرچشم. رساند ميهاي سوگواري  ينآينمايش را به 

تمـوز و  ، هاي ايشـتر  آيينمشابه ارمني  ،)Anahita-Gisane( گيسانهـ   سوگواري براي آناهيتا
گيسـانه   3.دانـد  مـي هـاي خاورميانـه    بخـش مزدا در شاهنشاهي ايران و ديگر   اهوره ،آناهيتا

، و مانند خدايان ديگـر، داراي نمـادي نجـومي    )Turan( توران مادر، ةخداي ارمني، پسر اله
كنـد و در افـق    مـي داري اسـت كـه ظهـور     دنباله ةاين نماد ستار. در صور فلكي آسمان بود

به سبب شـكل و   ،اين ستاره. خدا دارد ةشود و حكايت از مرگ و رستاخيز دوبار ميناپديد 
كه داراي موي بلنـد   آن«گيسانه در زبان ارمني  ةشد، و واژناميده » مويين يا مودار«اش،  دنباله
بـه   ،ها شدند؛ آن ميخوانده » گوسان«گزاران گيسانه  روحانيان و خدمت. شود ميمعنا » است

كردند  ميموي سر را بلند و بعدها مويشان را به سمت باال شانه و آرايش  ،احترام خدايشان
شكلي بـه   مخروطيشان را در باالي سر با شيء  مويگاه  آن. ستاره باشد ةدنبال ةدهند تا نشان

تئـاتر يونـان    در 4هاي انكوس مخروط، كه با گذشت زمان به شكل )Gisakal( نام گيساكال
هـاي مخروطـي    كـاله پيدايش انكـوس و   ةاين امر سرچشم. بستند مي باستان توسعه يافت،

 مراسم آييني آناهيتـا . گذاشتند بر سرشان مي در دنياي باستان تئاتر ست كه بازيگرانا شكلي
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 ؛ از جملـه، هـاي مشـابهي اسـت    نمونـه داراي  5گيسانه در نقاط ديگر خاورميانه و اوراسياـ 
 هاي سوگواري آدونيس همراه با رستاخيز اين خدا و بازگشتش بـه آغـوش آفروديـت    آيين

)Floor, 2005: 15(.  
بود كه هنوز هـم آثـار آن در   اي از چنين مراسمي  سوگ سياوش گونهين يآدر ايران نيز 

چنـين سـنت    هـم . خـورد  فرهنگ ايراني و در گوشه و كنار سرزمين ايـران بـه چشـم مـي    
آيين مرگ و بازگشت خـداي بركـت   . استهايي  نييآهاي چنين  از بازمانده 6»ميرنوروزي«

داسـتان   :آمـد  مـي ترين آيين ديني سـاالنه بـه شـمار     مهمكه  شد ميبخشنده هر ساله برگزار 
النهرين،  بيندر  )Dumuzi( رامايانا در هند، داستان سياوش در ايران، داستان تموز يا دموزي

در سـوريه، داسـتان    )Ba ̀al( داسـتان بعـل  جاي او را گرفـت،  ) Marduk( كه بعدها مردوخ
در ) Attis( و داستان اتيس ،در مصر )Osiris( در فنيقيه، داستان ازيريس )Adonis( آدونيس

 بخشـنده  بركت يخداآسياي صغير و يونان، همه معرف موضوع كهن مرگ و حيات مجدد 
  .)75- 74: 1382 ثميني و خزايي، ؛428 ،424 ،423 ،398: 1387 بهار،( است
 كند يم ادي) Aralez( آرالز نام با شكل سگ يسرها با يانيخدا كركيپ از نيچن هم انيگ

 فـا يا يارمن يعزادار يها نييآدر  يشدند و از آن رو نقش بزرگ سانهيگ زيكه باعث رستاخ
 نـد بـر چهـره دار   شكل پرنده يها ماچهيس كه يدر حال انيروحان مراسم، نيا در. كردند يم

 د،يخورشـ  زديـ ا ترا،يم كنندة يتداعبا گل تاج خروس،  نيكه به طور نماد ند، ا شده فيتوص
شـده   نئيماه تازه برآمده بـود، تـز   ةدهند نشان كه مه،ين ماه شكل به ييپورهايش نيچن و هم
 اسـت  بـوده  اروپـا  در دلقكـان  كـاله  شيدايـ پ منشـأ  نيئشكل تز نيگفته شده كه ا. بودند

)Floor, 2005: 17(.  
  

  هاي كهن در ايران و هند تمدنبط امتزاج فرهنگي و روا .5
هـاي عميقـي در دنيـاي باسـتان      ريشههاي سند و پنجاب  روابط بين فالت ايران و سرزمين

هـاي هاراپـا و    كه خواهيم ديـد، توجـه بـه ايـن مطلـب از زمـان كشـف تمـدن         چنان. دارد
پـس از كشـف    ،تمـدن سـند آغـاز شـده و     ةشـد  شناختههاي  محوطهموهنجودارو و ديگر 

ها در ايران نيز كشف شده بود، ادامـه پيـدا    تر شبيه آن اي از شواهد فرهنگي، كه پيش سلسله
سند و منطقة بلوچستان آثار ديگري فراهم آورد كه با  ةهاي بعدي در در پژوهش. ه استكرد

تر اطالعات موجـود از   بيش. توان در ايران رديابي كرد ميها را  ايران ارتباط دارد يا منشأ آن
هـاي   تمـدن هاي ارتباطي، كه در قديم مراكز اصلي  هايي به دست آمده كه بر سر راه محوطه
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شامل سـند و پنجـاب   (كردند، ميان پاكستان امروزي  ميديگر وصل  يخ را به يكپيش از تار
هـايي صـورت گرفتـه و     هاي اخير در ايران پـژوهش  در سال. و ايران قرار دارد) بلوچستان

هـا در مـورد    دانستهاطالعات و  ،به اين ترتيب ،ومدارك جديدتري در اين زمينه ارائه شده 
  .دو كشور افزايش يافته استهاي پيش از تاريخ هر  زمينه

در ابتداي كشف آثـار  . اصل و ريشة تمدن سند بسيار اندك است ةمدارك موجود دربار
شناسان بر اين نظر بودند كه تمدن سند به صورت ناگهاني و بـه   باستاناين تمدن، برخي از 

هرينـي  الن بـين پيش از ميالد، تحت تأثير و نفوذ تمدن  2400 ةرفته، در حدود سد شكل پيش
هـاي   محوطـه  .                    ً             اين نظريه امروز كامال  رد شده اسـت . در اين بخش از آسيا ظاهر شده است

 ةپنجاب، كه شهر عمد ةيعني منطق ،شمالي ةهاراپايي به دو گروه اصلي و عمد ـ  تمدن سند
 شود ميآن هاراپا است، و گروه جنوبي سندي، كه مركز اصلي آن موهنجودارو است، تقسيم 

شناختي به قدر كافي نفوذ هخامنشـيان را در   مدارك باستان). 81- 80 :1388سيد سجادي، (
داريـوش بخشـي از    ةسـند در دور  ةبلوچستان و بخش اعظم در. پاكستان اثبات كرده است

  .)280 :همان(شاهنشاهي هخامنشي بوده است 
شناسان از ظهور جنبشي فرهنگي از جنوب به شمال در فـالت ايـران و جنـوب     باستان

تر شرق ايران، تركمنستان، جنوب                ً                     دهند كه نهايتا  منطقة وسيعي شامل بيش انستان خبر ميافع
هـاي فرهنگـي    فرهنگي با ويژگي ةحوزسند را به صورت  ةافغانستان، بلوچستان و تمام در

ايـن امـر روابـط فرهنگـي     . گرفت مي سوم پيش از ميالد در بر ةمشابه در حدود اوايل هزار
سـند، بلوچسـتان، شـمال و جنـوب ايـران و       ةهاي باسـتاني در  وطهمحمستحكمي را ميان 

  .دهد ميالنهرين نشان  بين
شـده در سيسـتان، كـه در ميانـة راه      كشفترين محوطة باستاني  بزرگدر شهر سوخته، 

شـكل  . ظـروف مرمـري توليـد شـده اسـت     زيـادي  شمالي بلوچستان قرار گرفتـه، تعـداد   
هاي مرمري و ظروف كوچك پيداشـده از تپـه حصـار و شـهر سـوخته بـه چنـدين         فنجان

در جنوب غـرب   )Amri( يامرو  تهيكودر  سادات دامب يها وطهمحمجموعة پيدا شده از 
رابطـة مـردم   روسـي  شناسـان   قـات باسـتان  يتحق). 268، 263 :همان(         ً         سند كامال  شبيه است

 كنـد  مـي اوايـل هـزارة سـوم پـيش از مـيالد را تأييـد        شهرسوخته با مـردم تركمنسـتان در  
 پـيش از  1900، يعني پـيش از  حياتشاندر اواخر دوران  اين مردم ).163: 1368مجيدزاده، (

بـر ايـن    ،عيسي بهنام .كنند پيدا مي يبا مردم ساكن در درة پنجاب رابطة بسيار نزديك ،ميالد
مردمان شهر سـوخته و سـاكنان           ِ يكي بودن   امكان ،شناختي هاي باستان يافته ةاساس و بر پاي

  ).4: 1352بهنام، ( دكن  ميموهنجودارو و هاراپا را مطرح 
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تدريج تحت تأثير فرهنگ و  بهها  آريايي ،ها بر دراويديان، از يك سو آرياييپس از چيرگي 
 ،از سـوي ديگـر   ،هوا و محيط جديد خـود قـرار گرفتنـد و    تمدن و سنت دراويدي و آب و

رفته اين دو قوم غالب و مغلوب تمدن  ها با تمدن و فرهنگ آريايي آشنا شدند و رفته دراويدي
 .ودايي مشـهور اسـت   ةآوردند كه در تاريخ هندوستان به تمدن و فرهنگ دورپديد مشتركي 

كوتـاه   ة                 ِ                                                   ايرانيان در پنجاب  سند و تصرف بخشي از خـاك هندوسـتان شـمالي در دور    ةسلط
؛ جزيره شد و نفوذ تمدن و فرهنگ ايراني و يوناني در اين شبه موجب برخورد يونانيان ةسلط
 ،در ايـن دوران  ،وشـد  پنجاب و سند محل برخورد سـه تمـدن دنيـاي كهـن      ،بدين سان ،و

  .اند پذيرفتهتأثير ديگر  هاي هندي و ايراني و يوناني با هم آشنا شده و از يك انديشه
  

  نمايش در هند باستان ةپيشين .6
طبـق روايـت   . تـر از تئـاتر ظهـور كـرد     عروسكي بسيار پيش نمايش هنر ،هنددر تمدن كهن 
خداونـدگار   ،برهمـا  دهان از وايش همان اي) Adinath( ناتيآد نام با باز عروسكمكتوب اولين 

كرد كه فـرد ديگـري    مياگر كسي وانمود  ،در هند قديم. خلق شد ،خالق در تثليث دين هندو
. بودند اها از چنين قانوني مستثن عروسكاما  ؛مستحق مرگ بود است، گناه بزرگي انجام داده و

هاي قدمت هنر عروسكي در هند آن است كه در تئاتر هنـد بـه كـارگردان     نشانهيكي ديگر از 
نشـان   امـر ايـن   گوينـد كـه   مـي  ،كند ميها را هدايت  كسي كه نخ ،)Sutradhar( سوترادهار

). 21: 1385 بابـك، ( عروسكي در هند پيش از تئاتر وجود داشته اسـت  نمايش دهد هنر مي
 ةاسـت و همـ   ،تمـامي جهـان بازيگـاه سـوترادهار، آفريـدگار جهـان       ،در اساطير هندو نيـز 

هـاي   عروسـك . دسـت اوينـد   ةبـازي، بازيچـ   شـب  خيمههاي  چون عروسك هم ،مخلوقاتش
 ديـدگاه از . معه حاوي پيـام بودنـد  بازي، مانند ساير هنرهاي نمايشي هند، براي جا شب خيمه

  .)6- 5: 1337 ساويتري،( گر مذهب، فلسفه و فرهنگ بودند ها بيان اين عروسك ،هندوها
در تمامي  ،به طوري كه ؛هاي عروسكي هند رقص يكي از اركان نمايش است در نمايش

چنين موسيقي مربوط بـه آن رقـص وجـود     هاي رقصنده و هم ها، شخصيت نمايشانواع اين 
اول  ةدور ،هاي دراويدي هنـد  زبانيكي از  ،يليتامدر ادبيات ). 142 ،100 :1385 بابك،(دارد 
در  )Thiruvallavar( روواالواريت. بازي شده است شب خيمههاي  عروسك، اشاراتي به 7سنگام

هاي  عروسكاراده را به  بيهاي  در تمثيلي، حركات انسان ،)Thirukural( تيروكورال ،اثر خود
هـا   دراويـدي توان  ميبنابراين . آيند درمينخ به حركت  ابازي تشبيه كرده است كه ب شب خيمه

در اين ناحيه، همراه با برپا كردن مراكز بازرگاني  ،ها را اولين كساني دانست كه پيش از آريايي
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تـوان   مي ،اين اساس بر ).12- 11: 1337 ساويتري،( بازي را نيز باب كردند شب خيمههندي، 
بازي پيش از ادبيات نمايشي كهن سنسـكريت وجـود    شب خيمهكه كرد اين فرض را مطرح 

  .داشته است و بايد آن را بر اجراهاي ابتدايي نمايش و رقص در هند مقدم شمرد
و تحقيقات اخير حكايت از پيوستگي  )Indus-Sarasvati( سرسوتي ـ كشف تمدن سند

چنـين وجـود عناصـر ودايـي      هـم . هاي زندگي دارد جنبهتمدن سند از زمان هاراپا در تمام 
ـ   مـي بر اين نكته است كه تمدن هندي كيدي أتمكشوف از دنياي هاراپا  تمـدن   ةتوانـد دنبال

كـاري   عـاج هاي ساخت اشيايي مانند مهره، گلوبند و نيز نوع طالكاري و  روش. هاراپا باشد
زيورآالت هاراپايي نظير گلوبنـد  . كردتوان دنبال  ميسنتي از هاراپا را حتي در هند امروزي 

هنوز هم در نواحي روستايي ) شود ميديده » دختر رقصنده«معروف  ةچه در پيكر ويژه آن هب(
 ةشده در مناطق مربوط به تمـدن در  يافت يشماري از اشيا .گجرات و راجستان رواج دارد

؛ كنـد  ا اسـتفاده مـي  هـ  از آناش  خانهسند همان اشياي مقدسي است كه امروزه هر هندو در 
هاي معـروف بـه    پيكرهند كه در دو سوي برخي از ا ظروفيهاي نفتي، كه مشابه  چراغمانند 
و صدف حلزوني، كـه هـر دو    8لينگام) گرچه اندك(ي تعداد نيزايزد قرار داشتند، و ـ  مادر

استفاده ) براي هدفي خاص(كش شراب به حضور خدايان و براي شيپور نواختن  براي پيش
ين يـ آ ةكننـد  تـداعي انـد، نيـز    شـده چندين تنديس زن، كه با تزئينات زياد آراسته . شدند مي

مـادران هاراپـايي متوجـه     ــ  با نگاهي دوباره به برخي از اين ايزد. مادر است ـ پرستش ايزد
زننـد كـه    ميمحققان حدس . )Danino, 2003: 21-32( شويم ميحضور مجدد آنان در هند 

هـر هـم        چند م .                   ِ                          اي مرتبط با باروري  انسان و نيز كشاورزي باشند الههها مجسمة  پيكركاين 
كـه بـا    دهند كه حالتش ممكن است شكل نشستن در يوگا باشد،   ميپيكري نشسته را نشان 

 در ايـن ميـان، نمادهـا و    ).22- 21 :1381 شـاتوك، ( در ارتبـاط اسـت   ،خداي هنـدو  ،شيوا
هرهاي هندي يافت شده اسـت،           در اكثر م  )Swastika اسواستيك( هاي اصلي چرخك مايه بن

  .)Danino, 2003: 21-32( كه نيازي به تفسير آن نيست
 يگاريراخو  )Bhirrana( رانايبه ييهاراپاهاي  بخششناختي در هند، در    نتحقيقات باستا

)Rakhigarhi(انايهرر، د )Haryana(، گذشته، بر اهميـت ايـن بخـش از سـير      ةدر طول سد
هـاي   سالهاي  به هنگام كشفي نادر در طي حفاري. تكامل تمدن هاراپا صحه گذاشته است

شناسي سفال قرمز ضخيمي با حكاكي دختري رقصنده  در بهيرانا، گروه باستان 2004- 2005
از هاراپـا  » دختر رقصـنده «معروف برنز  ةطرز ايستادن دختر شبيه مجسم). 1تصوير (يافت 
پـا خميـده و     ةبقيـ ا امـ بخشي از پاهـاي ايـن مجسـمه شكسـته اسـت،      ). 2تصوير ( است
 يقيموسـ  آلـت  كي كه كره،يپ نيا چپ دست در. سترقص او ةحركت آزادان ةدهند نشان
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 بـا  و گذاشـته  گاه يته يرو را دست مچ رقصنده. شود يم دهيد يبند دست دارد، دست در
 و اسـت  برهنـه      ً  كـامال   مجسـمه  نيـ ا. است آواز خواندن مشغول جلوآمده و ميضخ يلبان

 يبعد يها دورهمعابد در  ةرقصند دختران به شباهت و افتاده او سر طرف كي بر شيموها
  .)T.S Subramanian, 2008: 23-25( دارد

بين مناسك مذهبي و هنر عروسكي در تمام اياالت و نقـاط هنـد پيونـدي جدانشـدني     
قبل از اجـراي   ،ها و هنرمندان هنر عروسكي گردان تمام عروسكامروز در هند . وجود دارد

 گـانش نخستين نيايش مخصوص . آورند  مينمايش، مراسم و دعاهاي مخصوصي را به جا 
)Ganesh(،  بـه   ،ها تمام تشريفات مذهبي در اين نمايش. است ،آيين هندي ةچهر پيلخداي

ها و بـه ارمغـان آوردن صـلح و موفقيـت      به بخشودگي گناهان، شفاي بيماري ،باور هنديان
هنر عروسكي در هند از قداست خاصي  ،به همين دليل ،شود و منجر مي مخاطبان همةبراي 

  ).100: 1383 بابك،( برخوردار است
  

  نمايش در ايران باستان ةپيشين .7
ها و ايـزدان بودنـد، بعـدها     انساناي خام از  كه در آغاز نمونه ،بازي شب خيمههاي  عروسك

عروسـك نقـش و   . كردنـد  هاي مؤثري اجـرا مـي   تبديل به موضوع هنري شدند كه نمايش
خواهي، نمايش  هاي باران آيين .هاي ايراني دارد ها و بازي ها، نمايش اي در آيين ويژهكاركرد 

گـر بخشـي از    عي بيـان بـه نـو   ،هاي كودكانه، هـر يـك   هاي آييني، بازي اسب چوبي، بازي
  .اند عروسك ةكاركردهاي ويژ

هـا   هـاي آغـازين آن   نمونـه اند و يكـي از   بودهفراوان  9گرانه هاي روايت رقص ،در ايران
رقصندگان اين هنـر نمايشـي سـيماچه بـر چهـره      . است) بالماسكه(اي  سيماچههاي  رقص

اي را  سيماچههاي  رقص. بخشيده است ميها شخصيت ديگري   داشتند و اين سيماچه به آن
هـاي   يكـي از انـواع رقـص    .توان به تعبيري شكل ساده و جنيني هنر نمايش قلمداد كرد مي

ها در دوران كهن  اين دسته از رقص. اي است سيماچه ـ هاي جانور اي شامل رقص سيماچه
 رقصـندگان بـا گذاشـتن    ،در آن ،انـد كـه   آمـده مهري پديد ين يآدر ايران و در ميان پيروان 

). 495- 494: 1383 ناظرزاده كرماني،( كردند ميهاي جانوران مفاهيمي آييني را القا  سيماچه
  :رساند ميهاي انساني در ايران باستان را به لرستان  نقاب ةگيرشمن پيشين

بـار   انسـان، اولـين   ةچهر ةاز ميالد با تكرار مقولپيش اول  ةهنر مفرغ لرستان از ابتداي هزار
  .)178- 177: 1350گيرشمن، ( رخ كرد بدن انسان به صورت تمام ةاقدام به ارائ
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 ةاي چندين هزارساله دارد و قدمت آن به دور سابقهدر كنار رقص، موسيقي نيز در ايران 
هايي متعلق  پيكركدست آمده از شوش در ايران ه شناختي ب شواهد باستان. رسد مينوسنگي 
 د كه در حال نواختن سازي شبيه به تنبور هسـتند ده  ميدوم پيش از ميالد را نشان  ةبه هزار

سوم پيش از ميالد  ةاي متعلق به اواخر هزار استوانه             بر اساس م هري  ،چنين هم 10).3تصوير (
قـدمت موسـيقي در ايـران را     ايالمي در چغاميش خوزستان، ـ و مربوط به فرهنگ عيالمي

هـر                  بـر روي ايـن م   . توان برگرداند مي) پيش از ميالد 3500- 644(عيالميان  ةحداقل به دور
دهـد ايـن    مـي شود و در پشت او چنگي قرار دارد كه نشـان   مياي نشسته ديده  الههتصوير 

  .)45- 44: 1388 ديمز،( مراسم مذهبي با موسيقي همراه بوده است
 ةكند، كه مربوط بـه هـزار   يحيي در كرمان ياد مي ةتپ                              يحيي ذكاء از وجود م هري كهن از 

آدمي بـا سـرهايي بـه شـكل      دو ةبر روي آن پيكر. شود ميسوم پيش از ميالد  ةردوم تا هزا
هـر                   آنچـه در ايـن م   . اند نشان داده شده است بستهپرنده و پرهايي كه مانند بال بر بازوانشان 

گـويي رقصـندگان نمـايش حركـت     . پرنـدگان اسـت   ةسيماچ استفاده از قابل توجه است،
كه تـاريخ   ،چنين از تكه سفال كوچكي در تخت جمشيد هموي . ندهد پرندگان را انجام مي

اي ديگـر بـراي    نمونـه دوم پيش از ميالد دانست، به عنوان  ةهزاراول  ةرا شايد بتوان نيم  آن
ايـن سـفالينه    شـده بـر   حـك رقصـندگان  ). 4تصـوير  ( كند جانوري ياد مي ةكاربرد سيماچ

ها و  را با شاخ) پازن( بز كوهي ةود كلر اند كه گمان مي هايي به روي سر خود نهاده سيماچه
هـاي سـبز    رقص با سيماچ بز كوهي و در دست گرفتن شـاخه . دنده ميهايش نشان  گوش

موضوعي مذهبي و اساطيري متـداول  ياد  بههاي متقارن است ما را  درختي كه داراي شاخه
 ؛گاشته شده اسـت ها و آثار ديگر ن اندازد كه بارها و بارها بر روي ظرف در آن روزگاران مي

درخـت  «خيـز در دو سـوي    حال نـيم   به) ها نماد خداي كوهستان( دو بز كوهي ةو آن نگار
مـذهبي و همگـاني مـردم آسـياي      ةهاي متقارن است و عقيد است كه داراي شاخه» زندگي

شده بر  حكموضوع رقص  ،به هر حال ).55: 1342 ؛3: 1357 ذكاء،(دهد  غربي را نشان مي
 ،زمين كاربرد سيماچه در ايران ةهر چه باشد، به جهت نشان دادن پيشين ،سفالروي اين تكه 

  11.بسيار پرارزش و حائز توجه است اي، هاي قبيله هاي مذهبي و جشن در رقص
با نظر  ،هنر نمايش نيز دانيم دوران ساساني اوج شكوفايي هنر ايراني است و ميه ك  چنان

امـا  . يابـد  مـي در اين دوران بيش از پيش تبلور  ،مكتوبشناختي و منابع  هاي باستان يافتهبه 
جـوار   نمايش را بـا اسـتفاده از شـواهد تـاريخي در فرهنـگ هـم       ةيكي از كساني كه پيشين

كند، مري بويس است كـه   ميجو و جست ،ها  »گوسان«شفاهي  ارمنستان، در فرهنگ كهن و
  .پردازيم مي در اين باره در ادامه به ديدگاه وي
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  ها در حفظ فرهنگ نمايش گوساننقش  .8
قـرار   گـر يد كيـ  بـا  تنگاتنگ ارتباط در يخيتار و ييايجغراف لحاظ به ارمنستان و رانيا

بر ارمنستان حكومت ) ياشكان( يرانيشاهان ا ،يخيتار مختلف يها دوره در ،و اند داشته
 يكـه زمـان   يبـه طـور   انـد،  گرفتـه وام  انيرانيرا از ا ياريبس يها  واژه ها يارمن. اند كرده
 دارد تعلق يياروپا و هند يها زباناز  يرانيا ةشاخ به يارمن زبان كردند يمگمان  مندان  دانش

)Mallory and Douglas, 1997: 26-30(.  
                ُ         هـاي ارمنـي، و مگ سـني   )gusan(                        ُ  جو در شواهد تاريخي از گ سنو مري بويس با جست

)mgosani(دردر ارمنسـتان،   انياشـكان  ياسـ يو س يبا توجـه بـه نفـوذ فرهنگـ     ،يگرج يها 
 ،)Walter. B. Henning( نگيهن برونو والتر و او. كوشد يم يرانيا يها گوسان ةديپد يبازساز
رسد، ترديدي بـاقي   ميپارتي  ةها به دور گوسان ةكه سرچشم ،شواهدي، در اين نكته ئةبا ارا

فرهنگي شفاهي و         ها وارث  گوسان ،ها پژوهشبر اساس اين  ).Boyce, 1957: 10( اند نگذاشته
فرهنگي شامل آوازها  ةاين گنجين. شده است ميغني بودند كه به صورت سينه به سينه حفظ 

شد، كه  ميو سرگرمي  ،هايي همراه با موسيقي و نواختن ساز و رقص، بندبازي سرايي بديههو 
گرفتـه   مـي ا در بر گويي، حماسه و حتي نوحه و مديحه ر موضوعات مختلفي از قبيل داستان

، فضـال و اديبـان   روحانيـان شـدت از سـوي    بـه بر اساس شواهد و مدارك، اين گروه . است
تـا حـدي كـه در     ؛شـدند  ميكه متكي به منابع مكتوب و مذهبي بودند، نهي و انكار  ،باسواد
هـاي پسـري قابيـل هنـر      نـوه «: خـوانيم  هاي يكي از نويسندگان متقدم ارمني چنين مي نوشته

چنـين در مـورد    هـم  .»انـد   كـرده و سورمه را اختراع  سرخاب گوساني، و نوادگان دختري او
گوسـاني  «انـد كـه تـا قبـل از ايمـان آوردنـش         آورده )St. Porphyrius( وسيـ ريپورفقديس 

اي در  حرفهبويس وجود خنياگري . )Boyce, 1957: 11-19( بوده است» ديوسيرت در تئاترها
در »      ِ   آنگـار س «اشكانيان را با آوردن مداركي از وجود خنياگري مـادي بـه نـام     ايران پيش از

گيرد كه خنيـاگر دوران   مينمايد و نتيجه  ميدوران حكومت آستياگ در منابع يوناني پيگيري 
 يا چامه گو )navāgar( ، نواگر)                )huniyāgar     گوسان پارتي و ه نياگر ةهخامنشي به همان انداز

)āme-gūč(  ي از وارثان اين فرهنگ شفاهي و داراي مقامي مشخص و ئساساني جزدر زمان
سنتي كهـن در ايـران بـوده كـه از ديربـاز و            ً        ٍٍاساسا  خنياگري  . حتي گاهي درباري بوده است

 ،ماننـد گوسـان  ، چـه هنيـاگر   چنان .استرشد و گسترش يافته ساساني  ةخصوص در دور به
هـا   روي آن ،به وقت نيـاز  ،ودر خاطر سپرده  اي از مضامين سنتي را به ارث مجموعهآشكارا 
  ).ibid: 20-27( كرده است ميسرايي  بديهه
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ويـس و   ةدر بخشـي از منظومـ  . كار رفته استه بار در ادبيات فارسي ب گوسان دو ةواژ
)          )gosan-I navagar           از گوسـان ي نـواگر   رامين، كه اكنون اصل پارتي آن اثبات شـده اسـت،  

  ).ibid: 10( خواند ميآيد كه در بزم شاه آواز   ميسخن به ميان 
آورده ) nau-ā`īn( آيينـ  گوسان با لقب نو ةكلم ،در بخشي ديگر از همين منظومه

تواند هم به عنوان نامي عادي و هم  ميمتني، اين كلمه  درونبر اساس شواهد  .شود مي
بويس  يمر دةيكه به عق ،)Patkanow( پاتكانواساس نظر  بر. شود اسمي خاص تفسير

باشد كه در فارسـي كهـن   » خنياگر و نوازنده«نمايد، معناي اين كلمه شايد  ميدرست 
وي ايـن كلمـه را بـه صـورت     . ريشـه اسـت              ُ           است، و با گ سن ارمني همشده منسوخ 
 ،در مقابـل  ،)R. von Stackelberg( اما استكلبرگ .)ibid: 10(خواند  مي) kusan( كوسان

كنـد كـه    مياست و خاطرنشان  )gūsān(كند و آن گوسان  مينهاد  خوانشي ديگر را پيش
ــاال    ــز احتم ــي ني ــني گرج ــت     ُ                   ً          مگ س ــده اس ــتق ش ــين واژه مش در ). ibid: 11( از هم

مواجـه   ،ضـمن شـرح احـوال بهـرام گـور      ،گوسان ةنيز بار ديگر با كلم خيالتوار مجمل
دوازده هـزار   ،پس از درخواسـت بهـرام گـور از پادشـاه هنـد      ،كه بدين سان شويم، مي

  :شوند ميگوسان به ايران فرستاده 
پس از هندوان دوازده هزار مطـرب بيامدنـد زن و   . و گوسان به زبان پهلوي خنياگر بود.. .

و ايشان را ساز و چهارپا داد تا رايگان . اند ايشانكه هنوز به جايند، از نژاد  ،»لوريان«و . مرد
  ).69: 1318 ،القصص و خيالتوار مجمل(پيش اندك مردم رامشي كنند 

  
  يشناخت   باستان يها افتهي اساس بر هند و رانيا در يعروسك شينما ةنيشيپ. 9

هايي كه در شهر سوخته، تپه يحيي و شماري از شهرهاي فالت ايران متعلـق بـه    كاوش
اي تجـاري را آشـكار    زنجيرهانجام شده،  سوم پيش از ميالد ةچهارم و اوايل هزار ةهزار

كه تمـدن سـند تجـارت آن را بـه انحصـار خـود        سنگ الجورد را، پيش از آنكرده كه 
هاي معـدني   سنگكلريت و  نظير نيز كاالهاي ديگر. برده است ميدرآورد، به شرق دور 

سـوم پـيش از مـيالد،     ةنزديك به هـزار . شدند ميها داد و ستد  از طريق همين راه ديگر
النهـرين، عـيالم، و ديگـر     بـين كـه   ،تجـاري  ةايـن چرخـ   شكوفايي شهرهاي ايراني در

ديگـر متصـل    سـند را بـه يـك    ةهاي زاگـرس، تركمنسـتان، بلوچسـتان و ناحيـ     فرهنگ
 »بـين فرهنگـي  «شـده موسـوم بـه سـبك      كاري كندهظروف سنگي . ساخت، آغاز شد مي

)intercultural (ترين مصنوعات در اين چرخـه بودنـد كـه در تپـه يحيـي و        از شاخص
 شـدند  سـاخته مـي   ،)كنـار صـندل  (در نواحي ديگر كرمـان، از جملـه جيرفـت          ًمحتمال 
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)McIntosh, 2008: 39, 78( .  كيلـومتر مربـع در    18شهرستان جيرفت با وسعت حـدود
هـاي فرهنگـي و    حوزهترين   ايران واقع شده و يكي از مهم ياستان كرمان و جنوب شرق

. سوم پيش از ميالد در شرق باستان است ةصنعتي اوايل هزارـ  هاي مهم اقتصادي كانون
هـاي   هـا و تمـدن   بـا فرهنـگ   جا آن ارتباط مستمربه سبب  ،اين حوزهاز  ،از سوي ديگر

دستاوردهاي فرهنگي و اقتصادي مهمـي   ،النهرين، عيالم و مناطق شرقي فالت ايران بين
  .شد به فرهنگ و تمدن دنيا ارائه

كه ذكر آن رفت، حاكي از آن  ،شناختي باستانهاي  يافتهوجود عناصر فرهنگي مشترك و 
هـاي   كـه تشـابه پيكـرك    سـت و شـگفت آن  ا هاراپا  دار تمدن است كه تمدن هند بسيار وام

هاي پيداشده در هاراپا  چنين نقوش جانوري موجود بر سفال مادران و هم ـ شده از ايزد يافت
 ،هـاي فـالت ايـران    تمدنما را به وجود ارتباط فرهنگي و تأثيرات متقابل ميان اين تمدن و 

  ).10، و 9، 8، 7تصويرهاي ( سازد رهنمون مي ،نظير تركمنستان و جيرفت
تـوان   مين اين مجموعه گير است و در بي شده در هاراپا چشم يافتتعداد اشياي منقول 

عدد مهر، تعداد زيادي پيكره، اشياي خانگي، ابزار كار، جواهرات زينتي و بسياري  700به 
يــا ( برهنــه نيمــههــا زنانــه و  پيكــرهحــدود دو ســوم ايــن  در .اشــياي ديگــر اشــاره كــرد

خـود   و سـر  ،در قسمت ميـاني بـدن، كمربنـد و روي گـردن، دسـت      ،اند كه )پوشيده نيمه
اشــياي چنــدي در هاراپــا از وجــود  ).107- 106: 1388 سيدســجادي،( جــواهراتي دارنــد

شـود،   مـي هاي جديدتر جنوب آسيا يافت  سنتچه در  مادر، شبيه آنـ  مناسك پرستش ايزد
هاي بزرگ و   سينههاي پهن و  كفلهاي گلي پخته از زني با  پيكركبه   ًال مث. كنند ميحكايت 

متقابل فرهنگي تأثيرات  ةدهند هاي نشان نمونهيكي از  12.اره كردتوان اش سربندي آراسته مي
چنـين   ها و هم  تنديسسنگ قيمتي الجورد در  استفاده ازسند و جيرفت، نوع  ةبين تمدن در

 آثـار اسـت   شـده بـر روي   نقـش انسـاني   جانوري، گياهي و ةماي بنشباهت نقش و نگار و 
 .)10 و ،9، 7تصويرهاي (

اي در  ساله 4000كه به نمايش عروسكي مرتبط است، ميمون سفالي  هايي يافتهاز جمله 
 8 ةايـن ميمـون در انـداز   . لغزيـده اسـت   مياي در دهلي نو است كه در طول يك نخ  موزه
زمـان بـا    هم. گذرد ميمتر و داراي دو سوراخ عمودي است كه از مركز ثقل عروسك  سانتي

اين گاو يكي . پيدا شده است وموهنجودار دار در مفصلاين ميمون، گاو نر كوچكي با گردن 
هاي انسـاني در   نمايش ةبازي را مقدم شب خيمهچه  چنان. ستا هاي قديمي دنيا عروسكاز 

 هاي نخي هنـد در  شك اين ميمون و گاو كوچك را بايد جد بزرگ عروسك  بيهند بدانيم، 
  .)11تصوير ) (22: 1385بابك، (نظر آورد 
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بـازي   شب خيمهسفالي عروسكي براي  ةهاي هاراپا، به پيكر يافتهدر ميان ديگر  ،چنين هم
همراه بـا دم   ithyphallic13گنده با مشخصات  شكمجانوري  ةتوان اشاره كرد، شبيه پيكر مي
ايـن  ). 12تصوير (متحرك بودن بازوان پيكره است  ةدهند هايي در شانه، كه نشان سوراخو 

 ،در تمـدن جيرفـت   ،اش در ايـران  مشـابه احتمال بسيار همانند انـواع باسـتاني    بهعروسك 
هـاي بـازيگر بـه     تـاريخ نمـايش، پـيش از انسـان    طي در  ،هايي است كه  عروسك ةنمايند

 ةسـت كـه امـروز در هنـد اجراكننـد     اهايي  عروسكاند، و شايد نياي  شدهحركت واداشته 
  .اند مقدسهاي   رقص و نمايش

دار، كه احتمال دارد جاي رد شدن نـخ يـا ريسـمان     سوراخهاي  مفصلر با اي ديگ پيكره
 )14تصوير (هايي در سر و گردن  ، و سر متحرك گاوي وحشي با سوراخ)13تصوير ( باشد
هـاي   هاي بارز عروسـك  ويژگي، كه داراي وردتوان به شمار آ ميهاي هاراپا  يافتهاز ديگر  را

  .اند بازي شب خيمه
هايي در سر  سوراخها در ايران، سر جانوراني است با  عروسكمشابه اين نوع  ةنمون

 پيـدا شـده اسـت    14تپـه  هفـت  ةكه در ناحي ،دوم پيش از ميالد ةو گردن، مربوط به هزار
اي سفالي شبيه صـورت   سيماچههاي قابل توجه در هاراپا  نمونهيكي ديگر از ). 15تصوير (

هـاي عمـودي    هاي گرد كوچك و شاخ نمايان، ريش، گوشهايي  گربه با دهاني باز و دندان
اين سيماچه كوچك است و در دو سوي صورتك دو سـوراخ وجـود دارد   . گاومانند است

به عنوان طلسم يا صـورتكي                                                     ًكه اتصال آن را به صورت عروسك يا صورت انسان، احتماال 
اي است كه  سفالينه ةگارمشابه ديگر در هاراپا، ن ةنمون). 16تصوير ( سازد مينمادين، ممكن 

انـد، و   شـده دار بر روي چهره و سـر حـك    گوزني شاخ ةبر روي آن رقصندگاني با سيماچ
رقـص بـا موضـوع آن را بيـان      ةشود كه رابطـ  گوزني بزرگ نيز در كنار آنان ديده ميةپيكر
مربـوط  (شده در تخت جمشيد                                   تشابه اين نگاره با سفال كوچك  يافت). 17تصوير ( كند مي
  .ستنيكه ذكر آن پيش از اين رفت، قابل كتمان  ،)دوم پيش از ميالد ةاول هزار ةنيم به

براي انجام تشريفات و مراسـمي بـر روي                        ًشوش پيدا شده كه قطعا در سيماچه اي هم 
عيالم از  ةپادشاه و ملك ةدر كارگاهي كه مجسم اين سيماچه. شده است ميصورت گذاشته 

قـرار دارد، كشـف شـده     )تپه هفتدر (دست آمده و در جوار ساختمان زيگورات ه ب جا آن
هايي براي قرار دادن آن بر روي صورت، بـه كمـك نـخ،     در طرفين سيماچه سوراخ. است

جالب توجه اين است كه حالت و سيماي اين سيماچه و خصوصيت و . تعبيه گرديده است
قـدمت ايـن سـيماچه بـه     . ه عـيالم دارد پادشا ةاجزاي چهره شباهت بسياري به سر مجسم

  ).18تصوير ( رسد ميدوم پيش از ميالد  ةاواسط هزار
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تـرين   قـديمي  ةتوان در زمـر  ميدست آمده از جيرفت را ه ب ةها، پيكر نمونهبا توجه اين 
). 19تصـوير  (شده در ايران دانسـت كـه از ويژگـي نمايشـي برخوردارنـد       يافتهاي  نمونه

ييـد  أتوضوح نمايشي بودنش را  به        ِ           دار بودن  آن است كه  مفصل هب اهميت عروسك جيرفتي
دانيم، مفاصل حركت در عروسك را ممكن كرده و قابليت نمايشـي بـه    ميكه  چنان. كند مي
چنين در شهر سوخته نيز شاهد كشف پيكرهايي هسـتيم كـه بسـيار مشـابه      هم. دهد ميآن 

هـايي بـا    پيكره. اي است كه در هاراپا و جيرفت نظيرش را ديديم متحركيهاي سفالي  پيكره
جاي مانده اما وجود سوراخ  هها ب اصلي آن ةفقط تنسفانه أمتجداشدني و سوراخ كه  ياجزا

 ها صحه گذاشته اسـت  هاي مذكور بر كاربرد نمايشي آن شان به عروسك و شباهت ظاهري
نمايش در ايران  ةقدمت سه هزارسال ةرضيها ف وجود اين عروسك ).22، و 21، 20 تصاوير(

  .كند ميزماني آن را با تمدن سند تقويت    مو ه
يافت شده، كه قـدمت آن بـه عصـر    ) در استان يزد(چنين عروسكي در منطقة اردكان  هم

 ،كاكاسياه يـا همـان مبـارك    ،تنها اين عروسك ،هاي اردكان ميان عروسك در. رسد قاجار مي
           ترين عروسك   اين عروسك قديمي ).23تصوير (                 عروسك  جيرفتي استبسيار شبيه به همان 

 از اين). 89: 1391 سهرابي،( بازي است كه تاكنون يافت شده است شب خيمه           شخصيت  سياه  
اي را در تاريخ نمـايش   هاي تازه توان ميان اين دو عروسك پيوند برقرار كرد و فرضيه مي ،رو 

  .عروسكي در ايران مطرح ساخت
هـاي   نمايشي يا تئاتر به معناي جديد در ايران پس از اسالم به علـت مضـمون  اي ه هنر
ديني ايران  ةاز فرهنگ يونان و ايران باستان و مخالف افكار عمومي جامعثر أمتكه  ،نمايشي

چهـارم هجـري بـه كلـي      ةبود، همراه با بسياري از امور ذوقي و هنري ديگر تا اواخر سـد 
تدريج، با تغيير مضامين نمايشي كه صـورت دينـي و اسـالمي     به ،منسوخ و متروك شد، اما

هـا، چـه    اصـل اساسـي ايـن نمـايش    . كـرد  پيدا كرده بـود، دوبـاره فعاليـت خـود را آغـاز     
ايـن  . بازي و روحوضي و چه تعزيه، بيان احساسـات و بيـنش دينـي مـردم بـود      شب خيمه
  .)264- 263: 1373مددپور، ( ر يافتها تا عصر قاجار استمرا  شنماي

  
  گيري هنتيج .10

 اي در ديرينـه سنت شفاهي نمايش به همراه حركـات مـوزون و موسـيقي از قـدمت     
ها در حفظ اين سـنت شـفاهي    نشان داده شد، گوسانكه   چنان. ايران برخوردار است
چنين ارتبـاط و قـدمتي را در   . كردندهاي بعدي نقش مهمي ايفا  و انتقال آن به دوره
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اش  هنـدي اما تئاتر در ايران به معناي يونـاني و  . سنت نمايش هندي نيز سراغ داريم
  .ادامه پيدا نكرد

هاي جيرفت و شهر سـوخته در   تمدنهاي متحرك در  شده از عروسك يافتهاي  نمونه
نمايش در اين سـرزمين كهـن   ـ  رقص ،در نتيجه ،بر قدمت نمايش وكيدي أتتواند  ميايران 
بـا   ،توان چنين فرض كرد كـه  اين نمايش عروسكي، مي نچرايي از بين رفت در مورد .باشد

كه تمدن جيرفت به دوران چندخدايي تعلق دارد، با گرايش جامعه به توحيد، به  توجه به اين
  .رنگ شده باشد كم رفته رفتهآلود تلقي و  شركاحتمالي، اين نمايش 

النهـرين در   مناطق سند تـا بـين         ِ                          ارتباطي  تجاري، هنري و فرهنگي بين  ةوجود چرخ
سوم پيش از مـيالد رو بـه شـكوفايي گـذارده بـود، و       ةكه از پيش از هزار ،فالت ايران

 هاي داراي مفصل و سوراخ در اعضـا و  شناختي مشابه از عروسك وجود شواهد باستان
شده  شناختهترين تمدن  دست آمده از قديميه هاي جانوري و انساني ب چنين سيماچه هم
هـاي   ، و در ايـران، يعنـي تمـدن   )هاراپـا و موهنجـودارو  (سند  ةهند، يعني تمدن در در

ويـژه نمـايش    بـه گـاه كهـن و آيينـي نمـايش      سوخته، گواهي بـر جـاي   جيرفت و شهر
هايي از قـدمت   ها نمونه  هاين پيكر. سان آن است عروسكي در ايران و هند و قدمت يك

ايـن   ،در واقـع . پـيش از مـيالد اسـت    ةهزاردر سومين ) animism بخشي جان(آنيميسم 
مـن  «توانسـت   ها مي بازي نمادهايي شدند كه انسان از طريق آن شب خيمههاي  عروسك

خالقيـتش را ارضـا كنـد و بـه      حس ،از اين راه ،ها متجلي سازد و خود را در آن» ديگر
  .عواطفش شكل بخشد

هماهنـگ بـا    دسـت داد و قداست خود را تـا حـد زيـادي از    هنرهاي نمايشي  ،در ايران
همـة  بـا  . در اشكال گونـاگون ادامـه يافـت    تاريخي تغيير وـ  نوسانات و تحوالت اجتماعي

هاي گوناگون بازي و  نمونههايي كه در طي تاريخ ايران براي اين هنرها ايجاد شد،  محدوديت
بـه سـبب خصـلت     ،نمـايش عاميانـه  . نمايش در فرهنگ غيررسمي و عاميانه بـاقي ماندنـد  

هـاي فرهنـگ عامـه دچـار      شـاخه  ديگـر بـيش از   ،)قشر حاكمنسبت به ويژه  به(ش ا نتقاديا
و مراسم سـنتي  ها  آيينهاي نمايشي بسياري كه در  مايه بنبا وجود  ،در نتيجه. محدوديت شد

نمايشـي  هاي  آيينايران وجود دارد، هرگز نمايش به مفهوم جدي و اساسي آن بارور نشد و 
گونـه   در حالي است كه همتاي هنـدي ايـن   امر اين .نيافتند تر ش جديتحولي به جانب نماي

هنـد   ةرفت خـود در جامعـ   چنان قداست خود را حفظ كرده و به پيش هاي بومي هم نمايش
مند گشتند، و حتي مدارس نمـايش عروسـكي    هبهر نيز ادامه دادند و از حمايت مالي حاكمان

 .اندازي شدند در هند راه
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                                                                  اين نمـاد، شـيوا را بـه عنـوان نيـروي بـاروري بـه نمـايش          .  د  شو         لي مي            هاي عالم متج       شكل
                       اتحاد دو وجه شـيوا در    .     كنند                                                نيرويي كه زن و مرد از آن توانايي باروري كسب مي  .      گذارد    مي

       دهنـد      مي                                                                      تصويرهايي از او كه نيمة راست بدنش را مذكر و نيمة چپ بدنش را مؤنث نشان 
                                        ترين تصوير از شيوا در ايـن شـكل اسـت         كهن  ) Gudimallam (         گوديماالم        لينگا  .           نمايان است

) Lochtefeld, 2002: 1/ 390.(    
9. Dance -Theater 

10. The Circle of Ancient Iranian Studies, Iranian Music: Tanbur (Guitar), Retrieved 
05/05/2008. 

<http:// www.cais-soas.com/CAIS/Music/tanbur.htm> 
          از جملـه     ،                        بز در برخي از نقاط ايران   ة           آييني از كل   ة           گونه استفاد                 كه هنوز نيز اين              شايان ذكر است   . 11

                                              كوهستاني بـين دشـت قـزوين و اراضـي گـيالن         ة          كه در منطق   ،                            در بين ساكنان الموت و رودبار
  .      انـد           ها معروف   »       كله بزي «        كنند به                                 مردمي كه اين آيين را برگزار مي  .    شود                        سكونت دارند، ديده مي

       بـراي    .     كنند                          اوضاع يك سال را تقرير مي   ،  بز   ة       توسط كل   ،             پس از مقدماتي   ،        اين آيين       در طي      آنان، 
   .   478  ،    467   :    1368       گلريز،    ←                                 اطالع از چگونگي برگزاري اين آيين
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           تپه سـراب        دره،     گنج   :      نوسنگي   ة                              هايي در ايران نيز در چهار محوط                    مشابه چنين پيكره      ً كامالً   ة    نمون  . 12
              ها به اواخـر               اين پيكره  .                              و تپه حاجي فيروز يافت شده است   ،                   هاي زاگرس، تپه زاغه            در كوهستان

  . )  29-   28  :     1388       ديمز، (                           ششم پيش از ميالد تعلق دارند    ة                 هفتم و اوايل هزار  ة     هزار
   .                                  و پرستش آلت مردانه در يونان باستان  ) Bacchus (           هاي باكوس     جشن          مرتبط با  . 13
   .   است       شده        واقع   ش  شو        شرقي        جنوب            كيلومتري    10   ة       در فاصل       تپه       هفت  . 14
  

       منابع
   .         نشر افراز  :        ، تهران    حركت   و     رقص    بر        درآمدي  .  )    1388 (      آرزو   ،     افشار

   .         نشر روزنه  :                      اميرحسين ذكرگو، تهران   ة      ، ترجم   هند     هنر    بر    اي       مقدمه  .  )    1382 (         ، آناندا                  آنانواكوماراسوآمي
   .     نمايش  :        ، تهران   هند    در        عروسكي       نمايش  .  )    1385 (     هومن   ،     بابك
        باشـي،         بهزاد  ة       ، ترجم     ايران        موسيقي   و         خنياگري        دربارة       گفتار    دو  .  )    1368 (           هنري جورج  ،      فارمر   و     مري  ،     بويس

   .    آگاه  :      تهران
   .       نشر آگه   :     تهران   ،     ايران        اساطير    در        پژوهشي  .  )    1387 (        مهرداد   ،    بهار
   .   126     ، ش    مردم   و     هنر   ، »         شهر سوخته «  .  )    1352 (      عيسي   ،     بهنام

   . 3    ، ش    آرش  ،  »             بازي در ايران    شب      خيمه «  .  )    1341 (       بهرام  ،       بيضايي
  .  نا    بي   :     تهران  ،      ايران    در       نمايش   ).     1344 (              بيضايي، بهرام 

  .   نور              دانشگاه پيام  :        ، تهران     ايران    در       نمايش   ).     1389 (             پازوكي، شهاب 
  ،      هنـر        مـاه         كتـاب    ، »                           اي بر خاستگاه هنـر نمـايش                       آيين و ادبيات مقدمه «  .  )    1382 (      خزايي       محمد  و       نغمه  ،      ثميني

   .                  فروردين و ارديبهشت
   ة    سسـ  ؤ م  :        تهـران    ، 3                                            علي رامين، كامران فاني، محمدعلي سـادات، ج   :        زير نظر  .  )    1389 (      گستر      دانش      نامة      دانش

   .                     علمي فرهنگي دانش گستر
  :                 وحـدتي، تهـران        اكبر     علي   ة      ، ترجم    اسالم    از     پيش       ايران    در       نگاري       شمايل   و     گري       تنديس   . )    1388 (       اورلي  ،     ديمز

   .        نشر ماهي
   .  80-   79  ش   ،  ي ق ي   موس     مجلة   ،  »     تاريخ    از     پيش       ايران    در     رقص «   ).     1342 (           ذكاء، يحيي 
   .  86              ، دورة سوم، ش  ي ق ي   موس     مجلة   ،  »     ايران    در     رقص        سرگذشت «   ).     1343 (           ذكاء، يحيي 
   .   190   و     189     ، ش    مردم   و     هنر  ،  »     ايران    در     رقص       تاريخ «   . )    1357 (            ذكاء، يحيي
         آقابخشي،      علي   ة      ، ترجم      اجتماع    در    ها    آن     نقش   و      بازي    شب      خيمه     هاي       عروسك   . )    1337 (              شيوا لينگاپا   ،        ساويتيري
   .                 اسناد فرهنگي آسيا     مركز   :      تهران

   .        نشر مركز  :        ، تهران     ايران    در       تئاتر   و       تعزيه         اجتماعي     ة    زمين   . )    1387 (     جالل  ،      ستاري
   .  26          فرهنگ، ش   ة     ، نام »     ايران    در       آييني   و      سنتي     هاي       نمايش    بر    اي       مقدمه «  .  )    1376 (      مجيد  ،       سرسنگي
   .     نمايش  :      تهران   ،     نائين   و        اصفهان    در      بازي    شب      خيمه   و      پرده     پشت       عروسك   . )    1391 (      امير  ،       سهرابي
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   .   سمت   :       ، تهران   هند  ة    قار     شبه         شناسي        باستان  .  )    1388 (          سيدمنصور   ،        سيدسجادي
   .        نشر مركز  :                 حسن افشار، تهران  ة       ، ترجم    هندو     دين   . )    1381 (       سي بل  ،      شاتوك
   .  41     ، ش     بخارا  ،  »     ايران    در       تئاتر     هنر        پيشينة «   . )    1384 (         محمدرضا   ،    دكني ك       شفيعي

   .   مهر   ة   سور  :        ، تهران 3   ج   ،       مزديسنا      آيين    اي        نمايشه         ايراني،    اي        نمايشه   . )    1389 (      صادق  ،         عاشورپور
   ة  سس ؤ م   :             فرهودي، تهران      سعيد  ة     ترجم   ، ي   وسط      قرون       تئاتر  ،  3   ج   ،     اروپا       تئاتر       تاريخ   . )    1365 (        هاينتس  ،         كيندرمان

   .                        مطالعات و تحقيقات فرهنگي
                  كاري ميراث فرهنگي                    انتشارات طه با هم  :      تهران   ،     قزوين        تاريخي          جغرافياي   و       تاريخ  .  )    1368 (        محمدعلي    ،     گلريز

   .     قزوين
  :                             محمـد هـل اتـائي، تهـران       و                    احمد كريمـي حكـاك      ة      ، ترجم    سازد    مي    را     خود       انسان   . )    1354 (       چايلد   ،     گوردن

   .        هاي جيبي               انتشارات كتاب
                بنگاه ترجمـه و    :           وشي، تهران           بهرام فره   ة      ، ترجم      ساساني   و       پارتي       دوران    در       ايران     هنر   . )    1350 (      رومن   ،      گيرشمن

   .        نشر كتاب
  .  نا    بي  :      تهران       بهار،            ملك الشعرا          به تصحيح   . )    1318 (       القصص   و       تواريخ   ال      مجمل

   .                 مركز نشر دانشگاهي  :        ، تهران     ايران    در          شهرنشيني      آغاز   . )    1368 (      يوسف   ،        مجيدزاده
  .           ارشاد اسالمي               وزارت فرهنگ و  :        ، تهران   شرق      تمدن      ترين     كهن       جيرفت   . )    1383 (      يوسف   ،        مجيدزاده

       عصـر          پايـان     تا        پيدايي      آغاز    از       ايران            منورالفكري     هنر   و       فرهنگ    در       زدايي     دين   و      تجدد   . )    1373 (      محمد  ،      مددپو
   .            دانشگاه شاهد  :        ، تهران     قاجار

   .   سمت  :        ، تهران     شناسي      نامه       نمايش    به        درآمدي   . )    1383 (       فرهاد   ،            رزاده كرماني   ناظ
   .   193    ، ش     مردم   و     هنر  ،  »    گيالن   و    ان ر     مازند    در         عاميانه     هاي       نمايش         اجتماعي        پايگاه «   . )    1357 (      محمد  ،          ميرشكرايي

            هـا، وزارت               كـل مـوزه     ة               انتشـارات ادار   :          ، تهـران      تپـه      هفت       حفاري   و      موزه         راهنماي   . )    1351 (    اهللا     عزت  ،       نگهبان
   .           فرهنگ و هنر

  http://anthropology.ir/node/12124         و فرهنگ،    ي          انسان شناس   ت ي  سا   ، »  آن        پيشينة   و      بازي    شب      خيمه «   ).     1390 (   ه ي  را ي پ   ،  يي   غما ي
    ).    1393 / 6 /  15  :     رجوع   خ ي   تار (
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