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 خسته دلهای آرزوهای تحقق نوید آتش

 تهران، ،دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاهنرسیسیانس امیلیا

 ir.ac.ut@enerciss 

 

که بنا بر اعتقاداتی یکی از چهار عنصر سازنده جهان  جشنی منصوب به آتش استاین مقاله در باره :چکیده 

 و بدن ابن سینا در کتاب قانون مدعی است که دو عنصر سنگین، یعنی خاک و آب، سازندةاعضای.  می باشد

ایرانی از دیر باز  اهمیت آتش در هر دو فرهنگ ارمنی و .هستند سازندةروح هوا، و آتش یعنی سبک، عنصر دو

را در بین ارامنه باید در دوران ما قبل پذیرش  های جشن تیارن آراجریشه. ته استاهی ویژه داشگجای

های کلیسا تعدیل شد مسیحیت یافت، که بعدها با سازگاری و انعطاف و حذف برخی از مناسک متضاد با آموزه

متعلق به دوران های اصلی این جشن که امروزه ریشه. مذهبی شود -تا به تدریج تبدیل به یکی از اعیاد مردمی

عنوان  چهل تاریخ ارامنه است فراموش شده، ولی با این وجود هر ساله در چهاردهم فوریه به یا الحاد پاگان

جشن ( دانندبا در نظر گرفتن اینکه ارامنه تولد حضرت مسیح را ششم ماه ژانویه می) روزگی حضرت مسیح 

، یعنی پذیرش آن با برخی تعدیالت از سوی کلیسا و آمیزی دو ویژگیاین عید را با در هم. شودگرفته می

توان در چهارچوب پدیده  فلسفه وجودی آن که در آشتی با طبیعت و از سر گذراندن زمستان سرد است، می

عنوان بندی اعیاد ارمنی به جزئیات این عید با تکیه بر نقش زن بهمقاله بعد از دسته. نو شدگی و صلح گنجاند

خواهد پرداخت و سعی خواهد کرد تا از طریق واکاوی مناسک مربوط به این عید به آمال و کنشگر اصلی آن 

آرزوها و همچنین ترس انسان کشاورز از قهر طبیعت، نقش افراد جامعه و کارکرد های اجتماعی آن و  ارتباط 

شناسی ی و زبانشناسهای نشانه چهارچوب نظری این مقاله بر اساس آموزه. این جشن با فضا را نشان دهد

 .قرون پیشین خواهد بود تاریخیای همراه با ارجاعات مستقیم به اسناد و ادبیات  ساختگرا و روش  آن کتابخانه

 

شناسی ساختگرا، زبان عناصر چهارگانه، جشن آتش، مناسک، فرهنگ، ارتباطات، نشانه :واژگان کلیدی

 . ساختگراشناسی 
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 مقدمه وطرح مسئله

، تیجه رسید که انسان ما قبل تاریختوان به این نادبیات مکتوب توسط باستانشناسان، میبا تورقی در 

به نظر می رسد تعداد . های متفاوت روزهای خاصی از سال را به جشن و سرور اختصاص داده استبه بهانه

ی که قرن ها فاقد نمونه ارامنه به عنوان قوم. این جشن ها بیشتر از آنی بوده که امروزه از آن یاد می شود

ها در روند احیا فرهنگ و از آن جمله برگزاری مراسم و اند تا یاری رسان و پشتیبان آندولت ملی بوده

ریشه جشن آتش را باید در دوران پاگان و یا الحاد  . مناسک فرهنگی باشد در این مقاله مطرح خواهد شد

ها در ترین جشناین عید جزء محبوب. ه یافتقبل از پذیرش مسیحیت در قرن سوم میالدی در بین ارامن

.   بین ارامنه بوده است و به دلیل محبوبیت آن با اعمال برخی تعدیالت تا به امروز باقی مانده است

شود که ما نگاهی بسیار گذرا به دو حادثه مهم دیگر در می ها هنگامی مشخصمحبوبیت این نوع از جشن

عبارتند از اتفاقات بسیار شوم اوایل که  بیاندازیمه ارامنه شرقی و غربی سیاسی هر دو گرو -زندگی تاریخی

کشی، که  با از بین قرن بیستم که همراه با کشتار ارامنه توسط دولت امپراطوری عثمانی، به منظور نسل

.  یا بودبردن سرمایه اجتماعی و نمادین و سرگشتگی و افتراق ارامنه از قلمرو امپراطوری عثمانی در سراسر دن

همین رویداد تلخ، مانند هر پدیده اسفناک دیگری باعث شد تا موضوع اساسی ارامنه صرفا مسئله تنازع بقا و 

بنابراین برای این . های جدید باشدهای گزاف در سرزمینبر طرف کردن نیازهای اولیه با پرداختن هزینه

واقعه دیگر، سیاست های ضد دین . دست ندادها برای سالیان متمادی قوم، فرصت کافی برای برگزاری جشن

ها و اعیاد جدید دولتی و حکومتی، که ضرورتاً برخاسته از دل مردم حکومت شورایی بود که با خلق اسطوره

ها و اعیاد ملی و قومی که ریشه عمیق در فرهنگ آنها  داشت، برای نبود، عمالً مجالی برای برگزاری جشن

. ها دچار اختالل شودهمین دو رویداد باعث شد تا روند عادی برگزاری جشن . دادارامنه شرقی دست نمی

بنا بر . ها برآمدندای که دورتر از کانون این رویدادها بودند، از عهده حفظ مناسک و برگزاری جشنولی ارامنه

ی و های سیاسهای محبوب مردم چگونه علی رغم ممانعتسوال اصلی مقاله حاضر این است که جشناین 

اجتماعی و علی رغم مخالفت کلیسا، با  تغییر نام و اندک تعدیالت در شیوه برگزاری و متعاقبا دگرگونی در 

معنی اصلی آن تا  به امروز توسط مردم و از طریق مردم به شیوه پایین به باال باقی مانده است و راه خود را 

 . های جدید رسیده استدر مسیر تاریخ باز کرده و به نسل

این مقاله نیز بر اساس همین پشتوانه فرهنگی سعی کرده تا دالیل حفظ این مناسک و آگاهی از این 

عنوان یکی از عناصر چهارگانه سازنده جهان موضوع را  پی بگیرد که کمتر قومی هست که در آن، آتش به

حرارت دارای  طیف آتش، در کنار معانی رایج و طبیعی خود از قبیل نور و . گرامی دانسته نشده باشد

وسیعی از معانی متضاد مانند خالقیت در مقابل ویرانگری، پاالیش در مقابل آالیش، به اضافه معانی دیگر از 

های آمریکا، حوزه ای شامل بومیهای منطقهقبیل خرد و معنویت است و گستره آن از حیث فرهنگ

ین مقاله نشان دادن نزدیکی و سنخیت زبان و دیگر امسئله .  شوداوروآسیا، افریقا و هند می, مدیترانه

مقاله با اتکا به محورهای جانشینی نشان . فرهنگ با استفاده از ادبیات نشانه شناسی و زبان شناسی است

تواند جانشین رویدادی با بعد اعتقادی در خواهد داد که چگونه یک رویداد با ابعاد اعتقادی دوران جدید می

های دیگر چنین رابطه ساختاری با نشانه. در بعد همنشینی ترکیبی جدید بیآفریندهای گذشته شود و زمان

 .ها نیز وجود دارد که مقاله به آن نیز در ارتباط با رویداهای فرهنگی خواهد پرداختویژه واجزبان شناسی به
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 نظری چهارچوب

با تکیه بر مفهوم واج در  شناسی ساختارگرا،شناسی و نشانهچهارچوب نظری این مقاله بر مبنای زبان

واج در زبان (. 102. ، ص1321سوسور، )شناسی و تعمیم این مفهوم در بافت فرهنگ خواهد بود زبان

نقش . کندشناسی کوچکترین جزء مشخص کالم است و جایگزینی آن با واجی دیگر تفاوت معنایی ایجاد می

توان تمایز بین معانی واحدهای گفتاری است و میعمده واج، جداسازی واحدهای گفتاری از یکدیگر و ایجاد 

 .های معنایی جدید به وجود آوردها قالباز ترکیب واج

ساختار . شناسی، طبقه بندی آواهای زبان انسانی استیکی از وظایف مهم واجشناسی نیز در زبان

است که هسته اصلی تحلیل  2ای بر گرفته از واج واژه 1میتم. شناسی داردسزایی در اسطورهگرائی تاثیر به

شناسی کوچکترین جزء میتم در اسطوره. کندمیتم نیز مانند واج عمل می. دهدمتون اساطیری را تشکیل می

نقش عمده واج نیز مانند . کندی ایجاد مییمشخص اسطوره است و جایگزینی آن با میتم دیگر تفاوت معنا

یگر و ایجاد تمایز بین معانی واحدهای گفتاری اساطیری ای از یکدمیتم جداسازی واحدهای گفتاری اسطوره

در زبان شناسی، ( واج)های صوتی در اسطوره و قالب "ها ها و البته از میتمتوان از ترکیب واجاست و می

ها واحدهای غیر قابل تغییر از حیث ساختاری شتروس میتمالوی  های معنایی جدیدساخت، از نظرقالب

 لوی اشتروس ) "های اساطیر دیگر مشترک هستند، ولی نمود دیگری دارندهستند که با میتم
های متفاوت ولی با ساختار مشترک و مرتبط به به این ترتیب است که زبان  یا اسطوره (.221.،ص1321

کند لوی آشتروس خاطر نشان می. در اسطوره عوامل متعددی با سر منشا مشترک وجود دارد. آیدوجود می

ها یافت، تناظر بین شناسی ساختاری و تجزیه و تحلیل ساختاری اسطورهتوان نوعی توازن بین زبانمی "که 

 (.  1321لوی اشتروس ،)   "افسانه و واژه نیست بلکه در بین افسانه و واج است

او به هفت . ها داردهم اعتقاد به زنجیرهایی از مشترکات ساختاری در افسانه (1311)والدمیر پروپ 

های جدید افسانه( ولی حفظ ساختار)کند که با جانشین شدن آنها های روسی اشاره میل در افسانهعام

 .شوندپدیدار می
 

شناسی سوسوری نقش دال را دارند و ارزش آنها صرفاً محدود به شکل صوتی آنها آواها، از حیث نشانه

که واژه . معادل واژه آوا در زبان انگلیسی از حیث زبانشناسی فون اتیک استدانیم همانطور که می.  است

این رویکرد موضوعات پژوهش را از دیدگاه . منصوب به رویکرد اتیک از پسوند این واژه نشات گرفته است

طور هندی مفاهیم و ببدر این رویکرد جهانبینی، طبقه. دهدنگار انجام میمنظر پژوهشگر مردمبیرونی و از 

ولی واج همان عاملی است که گوینده بومی . گذردکلی معنی از فیلتر ذهنی پژوهشگر غیر بومی است که می

تواند به وسیله همنشینی آنها بر حسب الگوی  داند و میداری از زبان خود مییک زبان آن را جزء معنی

واژگان مشابه دیگر در زبان را تمییز ای از کشد، مجموعهانتزاعی که عضو یک جامعه زبانی با خود یدک می

 (.1220اچسون، )دهد 

ای برای ممکن است یک زبان، صدها عامل واجی را در خود ثبت کند ولی ضرورتاً نتواند به عنوان پایه

، 1321سوسور، )فردینان دوسوسور .  ایجاد ارتباط کالمی قابل پذیرش در جامعه گفتاری خاصی عمل کند
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معتقد است ارزش نشانه، نشات گرفته از رابطه همنشینی و جانشینی ( 102.،ص1312سوسور، )و ( 101.ص

شناسی ساختگرا تمایز بین ساختمان محور جانشینی و همنشینی بسیار مهم در تجزیه و تحلیل نشانه. است

.  (60، ص131یاکوبسون ،  )محور جانشینی، محوری است عمودی که تمایل به انتخاب دارد . است

ها، و ها، فعلها، اسمهای متحد و یا مربوط به هم مثل متضادها، مترادفای هستند از دالمجموعه هاجانشین

ها، ترکیب مرتب، که محور افقی یا همنشیندر حالی. رابطه جانشینی همراه با تداعی و پیوستگی است. غیره

شناسی در زبان. دهندی را ارائه میهایی که با تعامل و تاثیر گذاری بر یکدیگر معنمنظم و رسمی است از دال

چنین ترکیبی مستلزم به کار گیری قواعد و قراردادهای نحوی است و خارج از این چهار چوب معنی متن 

 .( 2. ، ص1321النگ هولز، )تواند رسا باشد  نمی

ی یا ها، ارزش خود را از طریق انتخاب اطالعات موجود در محور جانشینبنابراین معانی تمامی پیام

ترین ضرورت در هر دو مقوله  انتخاب، اصلی. یابندعمودی و ترکیب اطالعات در محور همنشینی یا افقی می

-همانطور که مثالً واج.  های فرهنگی گوناگون باشدگر پدیدهتواند نظارهانسان می.  گفتار و فرهنگ است

ولی تنها برخی از . تواند بشنودگوناگونی را می   شده "(تو دماغی  "   به اصطالح عامیانه )های خیشومی 

زبانی بر اساس الگوی مشترک در ذهن افراد بومی به اشتراک گذاشته توانند در یک جامعه ها میاین واج

های فرهنگی، همین ایده نه تنها  در مورد انتخاب و پذیرش پدیده زبانی بلکه در مورد پدیده.  شوند

اشتروس و هفت واحد تشکیل دهنده در   لوی های پیشنهادیه و یا میتمهمانطور که در مورد اسطور

ای در یک فرهنگ بسیار به این معنی که ممکن است پدیده.  افسانه توسط پروپ ارائه شد، نیز صادق است

ها و عوامل فرهنگی واقعیت امر این است که پدیده. اثر و خنثی به نظر آیدتاثیرگذار و در فرهنگی دیگر بی

نه بهتر از دیگری هستند و نه بدتر از آن دیگر، بلکه (  هاها و میتممانند واج)تفاوت در بین اقوام گوناگون م

-شناسی  و ادبیات میان رشتههر چند که از حیث اخالق انسان. آنها فقط و فقط از یکدیگر متفاوت هستند

جایگاه و احترام ویژه خود را باید داشته ها ای، همواره باید به خاطر داشت که هر کدام از این گوناگونی

-های زباناگر فردی قادر به درک برخی از واج. شناسی نیز صادق استاین موضوع در مباحث زبان.  باشد

های دیگر در سطوح درک، شنیدن و ادا کردن آنها نیست به علت وفاداری بیش از حد به مرجع قرار دادن 

را داشته  [k]ما نیز  شاید در زبان خودمــان فقط یک صورت از آوای .  واج های موجود در زبان خود است

 [k]های دیگر بر پایه جایگاه تولید و شیوه ایجاد این آوا چندین آوا به ظاهر باشیم ولی ممکن است در زبان

ها  [k]بسیار مضحک خواهد بود که ما به اتکا به الگوهای زبانی خودمان همه .  خود داشته باشیم زعمرا به 

توجه به ارزش  کامی و نحوه تولید انسدادی بدانیم و بیواک و فقط در جایگاه تولید نرمعنوان آوای بیرا به

بنا بر همین استدالل در مورد فرهنگ نیز،  بسیار مضحک . ها را به یکسان تلفظ کنیم [k]واجی آن، همه 

های دیگر و ایام که در فرصتبه علت آنهای فرهنگ خودمان را های مشابه به جشنخواهد بود که جشن

شناسان نیز باید انسان.  شوند را به رسمیت نشناسیمدیگر، با مناسک دیگر و فضایی دیگر جشن گرفته می

قادر به تصور گستره وسیعی از عالئق فرهنگی انسان در دوران زندگی او بر روی کره خاکی، محیط زیست 

بفهمند که چرا یک قوم این عامل فرهنگی ویژه را و نه عامل فرهنگی و نحوه معاش او باشند تا بتوانند 

گزیند دیگری را بر اساس الگوهای قابل پذیرش بر اساس انتخاب صحیح مبتنی بر موقعیت برای خود برمی

های خاص در یک زبان ویژه از خیل شباهت به پذیرش واجاین انتخاب بی.  کند و با آن ارتباط بر قرار می
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این است که اقوام متفاوت از میان گستره عظیم اعیاد و مراسم، فقط برخی از .  اج های دیگر نیستعظیم و

های موجود در یک فرهنگ را مانند فرهنگ گذر، فرهنگ های خاص و عوامل تشکیل دهنده افسانهمیتم

های دیگر   از فرهنگتر تر و پرمعنینیایش طبیعت، فرهنگ و آداب  مربوط به تولد و مرگ و غیره را پر رنگ

 (.  2002بندیکت،)کنند گزینند و اعمال میبر می

 

 روش پژوهش

-های متداول در مردمبخشی از روش پژوهش این مقاله بر اساس مشاهده مشارکتی که یکی از روش

حضور "تیارن آراج "نگاری است انجام گرفته است، به این معنی که نویسنده این سطور بارها در جشن 

عنوان کنشگر هم در مراسم رسمی و کلیسایی، و هم در سطح غیر رسمی و مردمی و در مناسک بهداشته 

شرکت جسته، و از نزدیک در طی سالیان متمادی ناظر برگزاری این مراسم نه تنها در تهران بلکه در 

قابل ذکر .  اصفهان و تبریز و همچنین در جمهوری ارمنستان، در شهر ایروان و روستای جروژ بوده است

خصوص منابع اصلی و تاریخی به زبان ای و بهاست که بخش عمده این مقاله نیز بر اساس مطالعات کتابخانه

رغم مخالفت کلیسای رسمی از دوره الحاد تا به ارمنی برای پاسخ به این سوال که چگونه این جشن علی

ختاری به خصوص رابطه همنشینی و شناسی سااز ادبیات نشانه.  امروز باقی مانده، صورت گرفته است

 .جانشینی برای واکاوی این جشن خاص نیز استفاده شده است

 

 فرهنگ و ارتباطات

وسائط ارتباط . توانند متاثر از گوناگونی فرهنگی نباشندفرهنگی نمیالمللی و میانارتباطات بین

. تاثیر ندارندفرهنگی جنبه خنثی و بیهای به عبارت دیگر رسانه. جمعی، تاثیر خود را بر پیام میگذارند

-عنوان ابزاری برای رساندن پیامتوان بهها و رویدادهای فرهنگی از آن جمله جشن آتش را نیز میجشن

های واال تاکید این مقاله بر فرهنگ .خاص مورد مطالعه قرار داد 2های های فرهنگی محاط در همبافت

ای از داشت آتش در گسترهدر مقدمه نیز اشاره شد، گرامی همانطور که.  )1،1326هال)است  1همبافت

-فرهنگ. های آمریکا، حوزه مدیترانه، اوروآسیا، افریقا، و هند رایج استای شامل بومیهای منطقهفرهنگ

نشانده، بیان در فرهنگ واالهمبافت و بافت. دهندهای واال همبافت نیز دقیقا، همین مناطق را پوشش می

صورت موثر با به کارگیری که آشکارا بیان شوند از طریق فرهنگ بهرت ضمنی، بدون اینصوافکار به

 .      شوندادبیات محدود گفته و توسط هم گروهان درک می

گیری از رفتار و گفتار زبانی، با بهرهبخش عمده پیام از طریق همبافت به صورت اشارات و اصطالحاً، زبان بی

گروهان  گروهی و غیر رسمی با اعضای خانواده، همآالن و همدر محاورات درون 6ندهنشاصورت بافتضمنی، به

که بیان همان موضوع در خارج از گروه نیازمند توضیح و تبیین در حالی (.1212نرسیسیانس، )شوند ادا می

ی فرهنگی هانشانده معتقد است که درک گفتار و پدیدهنیز در مورد بافتمالینوفسکی . بسیار زیاد است

گویی های فرهنگی شکل عادی دارند و قابل پیشمتکی به داشتن معلومات مشترک است، محاورات و کنش

های واال همبافت به زعم هال بنابراین از مشخصات مهم فرهنگ(.  1316مالینوفسکی، ) بینی هستند و پیش
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با توجه به . اجتماعی افراد است، همگونی فرهنگی و (1361)نشانده به ضعم مالینوفسکی و بافت( 1326)

های غیر غالب از حیث جزء گروهخصوص در قرن گذشته، که همواره وضعیت سیاسی اجتماعی ارامنه به

اند شوند، خود را زیستهاند در دایاسپورا وارد جریان اصلی کشوری که میاند و کمتر توانستهاجتماعی بوده

های واال همبافت نشانده مالینوفسکی و فرهنگدر گروه افراد بافت ،اندمحدود به دایره تنگ قومیت خود کرده

واسطه رویدادهای تاریخی فرهنگی که از سر گذرانده، اندکه بهآنها تبدیل به گروهی شده.  ها قرار دارند

ها و مراسم شرکت ارامنه در جشن.  گروهی هستنددارای تجربه و انتظارات مشترک و ارتباط قوی میان

-گروهان میمنزله تجدید و اعالم عضویت در گروه است که مشروعیت خود را از دیگر همدیگر به فرهنگی

. نشانده، جریان زمان جنبه گردشی داردهای واالهمبافت و بافتاز نقطه نظر افراد وابسته به فرهنگ.  یابد

اهیمی جدا و منفک از ای هستند و مفبدین معنی که زمان گذشته حال و آینده در ارتباط در هم تنیده

تدارکات آنها برای برگزاری رویداد فرهنگی خیلی زودتر از موعد مقرر یا بهتر است بگوییم . یکدیگر نیستند

کنش و خاطرات باقیمانده از نیاکان در حین برگزاری رویداد، .  استبدون انقطاع و در استمرار سال گذشته 

شود تا با برخی ال به طرق متفاوت حفظ و نگهداری میاعمال می شود، بقایای به جای مانده جشن امس

تغییرات جزئی در سال آینده  برای همین رویداد فرهنگی و یا رویدادهای فرهنگی دیگر، دوباره مورد 

 .استفاده  قرار گیرد

 پویایی فرهنگی

آنچه صدها سال پیش برای اعضای یک جامعه، اعم از زن و مرد، کودک و جوان، آهل و کاهل معنی 

داشت ممکن است با همان معنی برای افراد امروزی که زندگی کامالً متفاوتی دارند، چندان قابل پذیرش 

نا بر اصل  پویایی مانده از روزهای گذشته از نقطه نظر مراسم و مناسک، بها و مفاهیم باقیجشن. نباشد

مانده از این به جا ی بقایای  شناسان است تا با مطالعهاند ولی به هر حال وظیفه انسانفرهنگی تغییر کرده

ها از قبیل نقش زنان، مردان، کودکان، سالمندان، جوانان در همباشی های ها بتوانند به روابط انسانجشن

ها، احساس طبیعت و نیروهای ماوراء الطبیعه، آرزوها و ترس متفاوت و همچنین تعامل آنها با یکدیگر، با

توان منکر آن واقعیت شد که هر چند نمی. امنیت و عدم امنیت موجود در فضای زندگی، آنها  را درک کنند

توانند مانند زبان در شرایط طبیعی اعیاد فرهنگی اگر دستخوش وقایع عجیب سیاسی اجتماعی نشوند، می

های وابسته به آن باید هماهنگ با ها و همه پدیدهجشن. ی را بر حسب شرایط جدید بپذیرندتغییرات تدریج

آهنگ زندگی افراد جامعه با عاملیت زنان به معنی تهیه کنندگان ادوات و برگزار کنندگان جشن و بر ضرب

ق و شور را در عنوان حافظان فرهنگ پیش بروند تا ویژگی اتحاد و ایجاد شواساس تقسیم جنسی کار، به

ها آن عامل فرهنگی هستند که بیشتر از عوامل دیگر ویژگی حفظ جشن. خود داشته باشند و باقی بمانند

ها، خود را ملزم به تهیه اغذیه و اشربه منظور برگزاری جشناقوام متفاوت،  به.  های فرهنگی را دارندارزش

ه یک رویداد فرهنگی، خوردن و آشامیدن اغذیه و جمع شدن افراد به دور یک سفره به بهان. کنندخاص می

اشربه ویژه جشن، صرفا به معنی سد جوع نیست بلکه نوعی کنش اجتماعی است که منجر به انسجام 

شود و از همین جا است که اصطالح شود و از نقطه نظر روانی، باعث ایجاد همدلی و همدردی میگروهی می

افراد گروه، زنان و .  ای داردهای اوروآسیایی جایگاه و معنی ویژهنگبا هم نون و نمک خوردن در اغلب فره
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های ویژه اجرا پوشند، آوازها و رقصمردان پیر و جوان بنا بر فراخور منزلت اجتماعی خود، البسه خاصی می

در . داری نسل جدید استگیرد که همه حکایت از وامهای خاصی در حین جشن صورت می کنند، بازیمی

ها همه افراد برحسب جنسیت، سن و موقعیت اجتماعی، وظایف خاص خود را دارند و همه باید در آن جشن

اگر همه این عوامل، پویایی فرهنگی خودرا برای .  مشارکت داشته باشند تا پیوند و اتحاد گروهی حفظ شود

توان به جرات که میتاین اس. شودنسل جدید نداشته باشد، آن پدیده فرهنگی دچار زوال و فراموشی می

علت نداشتن بستر مناسب اجتماعی و تدریج بهها و اعیاد بیشتری وجود داشته که بهگفت در گذشته جشن

ها برخاسته از آن. ریزی شده نیستندای برنامهها و اعیاد قومی، پدیدهجشن. اندحتی سیاسی از بین رفته

ریزی شده سیاسی که معموال از سوی حکمرانان مطرح نامههای بروفاقی جمعی اند، که قابل مقایسه با جشن

 .شوند، نیستندصورت فرمایشی برگزار میو معموال در نهادهای رسمی و در ساعات اداری و به

 

 فرهنگی –های ارتباطی چالش

-مدیگر، اصول قوعلت عدم آشنایی با یکهای گوناگون بهخصوص از فرهنگایجاد ارتباط موثر با افراد، به

. تواند چالش برانگیز باشدفرهنگی و حتی نقطه نظرهای فردی و غیره می  -مدارانه و یا تبلیغات سیاسی 

هایی فرهنگ نیز مانند زبان عاری از قرارداد و رمزگان.  ها استبینی انسانفرهنگ، سر منشاء بینش و جهان

-زبان از حیث ادراک دارای محدودیت بنابراین فرهنگ نیز مانند. نمیباشدکه در اجتماع خاصی قابل درک 

های شناختی شامل محدودیت. های شناختی، رفتاری و عاطفیهایی است که عبارتند از محدودیت

های رفتاری اشاره به محدودیت.  شوند، استها اطالعات جدید قیاس و درک میبسترهایی که به پشتوانه آن

. گذاردتاثیر می( مانند کدهای ادب) کالمی و فرا کالمی  ای از رفتارهای مناسب دارد که بر گفتارمجموعه

بنابراین، . های دیگر داردها بروز شدیدتری نسبت به فرهنگهای عاطفی نیز در برخی از فرهنگمحدودیت

شود تا افراد جایگاه خود را در جامعه بیابند و از طریق آنها با یکدیگر ها باعث میآگاهی از این محدودیت

 .رقرار کنندارتباط ب

دهند تا زندگی آنها به ما امکان می. دهندرمزها و قرار دادها هسته مرکزی هر تجربه فرهنگی را تشکیل می

تنها از طریق رمزهای مشترک می .   اجتماعی خود را درک کنیم و جایگاه خود را در فرهنگمان بیابیم

استفاده در مقام مخاطب یا منبع به فرهنگمان با . توانیم عضویت خود را در فرهنگمان احساس و ابراز کنیم

یک فرهنگ فقط در اثر مشارکت فعاالنه اعضای . سازیم و حیات و اعتبار آن را دوام میبخشیممنتسب می

 (.   122.، ص1211فیسک ،  )خود در زمینه رمزهای ارتباطی، دارای ساختاری فعال پویا و زنده است 

 

 های ارمنیجشن

. های مختلفی از تاریخ زندگی انسان استخرد و چه در سطح کالن، نشانگر الیههویت چه در سطح 

گیری  البته در شکل. به پشتوانه عامل تاریخی در ساخت و پردازش هویت دخیل است2بنابراین بعد در زمانی

وم پس تدا.  هویت نباید بعد مکانی را که نشانگر تعلق انسان به یک محدوده خاص است را از یاد ببریم
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زند  ای از مکان هویت انسان را رقم میزندگی جوامع انسانی در مقاطع مختلف تاریخی و در محدوده

 ( .1230طالقانی، )

بنابراین جای تعجب نیست .   شودها متجلی میهای مختلف از جمله جشناین هویت در قالب نشانه

و یا بیانی دیگر در بین اقوام متفاوت نه های متفاوت با مراسم داشت آتش را در بین گروهکه پدیده گرامی

ارامنه قبل از پذیرش مسیحیت  . ای نیز شاهد باشیممنطقه -تنها در مقیاس جهانی بلکه در مقیاس ملی

داشت آب، خاک و آتش بوده اند که تجلی های گوناگون از جمله گرامیهای متعددی به مناسبتدارای جشن

 (1212، 12، نرسیسیانس )اند ر تقویم ارامنه درج شدهاند و دخود را در دین رسمی یافته

گاه شمار اصلی اعیاد ارامنه عید پاک است و بر اساس روزهای قبل و بعد از آن، موعد مقرر هر یک از 

شود و از آنجا که برگزاری عید پاک نیز خود جنبه گردشی دارد، اعیاد ارمنی با فرجه های اعیاد مشخص می

ترین اعیاد در بین ارامنه است که ریشه در ، یکی از محبوب"آتش"جشن .  شوندبرگزار میسی و پنج روزه 

که در زبان  "تیارن آراج  "های کلیسایی، با نام دوران الحاد دارد ولی به دلیل سازگاری با عوامل و ویژگی

های دیگر که جشن  .شودتا به امروز نیز جشن گرفته می "استقبال از حضرت مسیح است "ارمنی به معنی 

شایان ذکر است عبارتند از جشن سارگیس مقدس که هنوز نیز در بین ارامنه به خصوص در بین دختران 

روز . است«بارگندان»سر آغاز جشن « سارگیس مقدس» های عاشق جایگاه ویژه دارد،  عیدجوان و زوج

تواند در تاریخی، مابین هجده میعنوان یک رویداد فرهنگی متغیر است و به "بارگندان"برگزاری جشن 

، همان طور که ذکر شد، با فرجه (بیست و هشتم بهمن تا چهارم اسفند ماه ) ژانویه تا بیست و سوم فوریه 

از این حیث بی شباهت به رویدادهای فرهنگی بر حسب ماه قمری . سی و پنج روزه جشن گرفته شود

های کارناوال بوده است که امروزه کمتر ارامنه با ویژگی ترین اعیادیکی از محبوب "بارگندان"جشن . نیست

تا پیش از آغاز ایام پرهیز بزرگ چهل و نه روزه ،  این جشن پانزده روز طول کشیده،. شودبه آن پرداخته می

رفتار و . تخطی از هنجارهای معمول جامعه آزاد بود« بارگندان»یافت، و در این پانزده روز جشن ادامه می

جشن و .  گرفتفراد نسبت به یکدیگر بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب رایج اجتماعی صورت میسلوک ا

های غیر قابل اجتناب این جشن سرور، رقص و پایکوبی، برگزاری نمایش و خورد و خوراک فراوان از ویژگی

ه،  هنوز هم در بین پرهیز سی و نه روز. شودشروع می« بارگندان»پرهیز بزرگ سی و نه روزه، بعد از . بود

-در این سی و نه روز استفاده ازخوراکی. عنوان ایامی برای تزکیه نفس و برائت از گناهان رواج داردارامنه به

« ماخوخ » خوراک مخصوص این ایام آشی است مخصوص به نام . هایی که منشا حیوانی دارند ممنوع است

» رمین روز از ایام پرهیز جشن کوچکی که به نام در بیست و چها. که تهیه آن نیازمند تبحر خاص است

معموالً )در این ایام  و سرگرمی منظور ایجاد تنوعشهرت دارد، معموال در سطح خانواده و به«  میجینک 

ای در میان آن، زنند و با قراردادن سکهها دست به تهیه شیرینی میخانواده. شودگرفته می( اسفند ماه

توان از اکنون این شیرینی را می. کنندو همچنین تفال برای اعضا خانواده فراهم میای برای فراغت زمینه

شود جشن دیگری که در همین ایام گرفته می.  های واقع در محله های ارمنی نشین تهران تهیه کردقنادی

ه معنی آرایه یا ب« زارد » به معنی گل و «  زاقیک»ای است مرکب از دو کلمه  است که واژه« زاقک آ زارد » 

این جشن هم در روز یکشنبه ماقبل عید پاک با تبرک . اندبا یکدیگر ترکیب شده« آ » زینت که با میانوند 
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عنوان نمادی ها بههای متبرک شده تا مدتی در خانهشاخه.  گیردهای بید مجنون در کلیسا صورت میشاخه

 .نیز یادگاری از دوره الحاد و ستایش طبیعت استاین عید . شونداز برکت و دوری از چشم شور حفظ می

زادیک عیدى است که . شودیا عید پاک در یکشنبه بعد از رویت ماه بدر جشن گرفته می« زاتیک»

اول فروردین تا هفتم اردیبهشت  )آوریل  26مارس تا  21بشادمانى رستاخیز حضرت عیسى در فاصله زمانى 

معنی روزی متمایز از روزهای دیگر است که اشاره به رستاخیز حضرت اصطالح زادیک به . شودبرگزار مى( 

توانند رژیم گیاهی داران از آن به بعد میمسیح دارد که در این روز اتفاق افتاد و همان روزی است که روزه

چهل روز بعد از عید پاک، نوبت عید دیگری به نام .  خود را بشکنند و تغذیه عادی خود را داشته باشند

) این روز نیز با جشن و سرور همراه با چیدن . روز عروج  حضرت مسیح به روایت انجیل است«هامبارتسوم»

این جشن به غیر .  گیردگل در فصل بهار و تجدید حیات طبیعت توسط دختران جوان صورت می( هفت نوع

ها به زی است که خانوادهرو. شباهت به سیزده بدر نیستآن بی. از روایت کلیسایی، روایت مردمی هم دارد

نود و هشت « وارداوار»جشن . بینندروند و مقدمه آشنایی جوانان را برای ازدواج تدارک میدشت و دمن می

روز بعد از عید پاک در روز یکشنبه، بار دیگر با فرجه سی و پنج روزه بین بیست و هشتم جوالی  تا اول 

های سراسر سرور از ویژگی« آب پاشان»جشن  . شودفته میجشن گر( هجدهم تیر تا یازده مرداد) اوگوست 

این جشن هم روایت الحادی دارد و آن جشنی بوده به یاد الهه آب، آناهید و با نام آشنای . این جشن است

آناهیتا در زبان فارسی، که نماد باروری است و البته باز به دلیل محبوبیت آن در بین مردم، از این جشن هم 

عید عروج حضرت مریم که در دنیای مسیحیت  در پانزدهم ماه اوگوست . شوددر کلیسا یاد می طی مراسمی

شود در بین ارامنه همراه با جشن تبرک انگور که در فصل مصادف با بیست و چهارم مرداد جشن گرفته می

عنوان یک جشن به برداشت میوه و نذر مسیحیان تا لب نزدن به انگور تا فرا رسیدن این عید همراه بود، به

با اعتقادات مسیحیت است و با درآمیختگی با آن در روز یکشنبه یادگار مانده از دوران الحاد، عجین شده 

عنوان در دوره ماقبل مسیحیت به« ناواسارد»عید (. 1230نرسیسیانس، ) شودهمان هفته جشن گرفته می

شد و روزهای متمادی به جشن جشن گرفته می( مهر -شهریور)حدود یازدهم ماه اوگوست ، آغاز سال جدید

از جمله این که . های متعددی به این روز منسوب استروایت.  و سرور از طرف عامه مردم ادامه داشت

کشتی حضرت نوح در این روز بر قله کوه آرارات  فرود آمده و یا این که تاریخ  نسل بشر و از آن جمله قوم 

با پذیرش مسیحیت جشن گرفتن جشن ناواسارد با این عنوان منسوخ شد . ستارمنی از این روز رقم خورده ا

شایان .  ای استجایگزین آن شد که در بین عامه ارامنه جشن کمتر شناخته شده« هووهان قاراپط»و جشن 

هایی فراتر از پذیرش دین مسیح در بین ارامنه ذکر است که اعیاد یاد شده غیر از عید پاک همه پیشینه

 .د و فقط شامل بخشی از اعیادی است که بیشتر از اعیاد دیگر در ذهن ارامنه زنده استدارن

در ذیل سعی شده تا ترتیب اعیاد و جشنها بر حسب تاریخ تقریبی آنها با رعایت فرجه سی و پنج 

که روزه آنها به استثنا عید سال نو میالدی که همواره در اول ژانویه و تولد و غسل تعمید حضرت مسیح 

 (.1جدول )شود،  داده شود در ششم ژانویه برگزار می
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 روز شمار برخی از اعیاد ارامنه - 1جدول شماره

 موضوع                   تاریخ تقریبی            نام رویداد         

 روز عشاق هفته دوم بهمن سارگیس مقدس 1

 قبل پرهیز سی و نه روزهکارناوال ما  هفته دوم بهمن تا اواخر آن بارگندان 2

پرهیز بزرگ سی ونه  3

 روزه

 تزکیه نفس ، رژیم غذایی گیاهی سی و نه روز قبل از عید پاک

 تبرک آتش هفته سوم بهمن تیارن آراج 4

هفته دوم اسفند، بیست چهارمین  میجینگ 5

 روز از پرهیز

 خوردن شیرینی مخصوص و تفال

یکشنبه قبل از عید هفته اول فروردین،  زاقکازارد 6

 پاک

 تبرک شاخه های درخت بید مجنون

هفته دوم فروردین، یکشنبه بعد از  عید پاکیا زاتیک 7

 زاقکازارد

 رستاخیز حضرت عیسى

هفته سوم اردیبهشت، چهل روز بعد از  هامبارتسوم 8

 عید پاک یا رستاخیز حضرت عیسی

روز عروج حضرت مسیح ، گشت و 

 گذار در طبیعت

هفته دوم تیر یا نزدیکترین یکشنبه به  وارداوار 9

 صد روز بعد از عید پاک

 آب پاشان

هفته سوم امرداد، سی و هشتروز بعد از  ناواسارد 11

 جشن وارداوار

سال نو ارامنه قبل از پذیرش 

 مسیحیت و ایام جمع آوری محصول

 عروج حضرت مریم، تبرک انگور هفته سوم مرداد جشن انگور 11

 

 آتش و نقش زنانجشن 

جشن مورد نظر در این مقاله، مربوط به مراسمی است که ریشه در یهودیت داشته به این معنی که در 

بنا بر این رسم، حضرت مسیح نوزاد را که طبق . بردندمی کنیسهچهلمین روز تولد، نوزاد را برای تبرک به 

ل روز بعد از تولد، در چهاردهم فوریه به تقویم مسیحیت گریگوری در ششم ژانویه به دنیا آمده بود، چه

کننده یا شنونده به زبان عبری است، یکی از روحانیان کهنسال و سیمون، که به معنی سمع.  برندمی کنیسه

اش می رود که بر پایه نابینای قوم یهود که در انتظار ناجی نوظهور بود به استقبال حضرت مسیح و خانواده

"تیارن آراج"همین رویداد، عنوان 
مراسم مربوط به چنین . خوردسکه می "استقبال از صاحب"به معنی 1

های کهن دارد که بازمانده دوران ماقبل پذیرش مسیحیت رویداد دینی، در مذهب ارامنه نمودی با ریشه
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ا ب(.  1331، 3مانوکیان)دهندگی آتش داشته است های کهنی که اعتقاد بر ویژگی قدرت پاالیشریشه. است

های دوره الحاد توسط گریگور مقدس، ترویج کننده دین پذیرش مسیحیت و ممنوعیت برگزاری جشن

شود و علت محبوبیتش در بین ارامنه با دستورات کلیسایی آمیخته میمسیح در بین ارامنه، این جشن نیز به

نی و همنشینی سوسوری دهد و رابطه جانشیای جدید و حفظ مراسم کهن به زندگی خود ادامه می با فلسفه

 . کندرا برای ایجاد معنی در ذهن متبادر می

برای مسیحیان در بر گیرنده امید به زندگی در صلح، برابری و برادری که خداوند « تیارن آراج»جشن 

نویدش را از طریق منجی جدید به سیمون داده بود و  تبرک آتش برای کشاورز دوره الحاد، نوید بخش بهار 

تر پایان خمودگی ها اری که به معنی پشت سر گذاشتن چله زمستان، سرما و تاریکی و از همه مهمبه.  است

-های بیداشت به آینده بهتر با وعدهآن، به منزله صلح با طبیعت و آغازگر فصل کار و فعالیت  با چشم. است

جوانان دم بخت یا تازه . ترین نماد این جشن، افروختن آتش استمهم.  شمار و برداشت محصول بیشتر است

آوری هیزم و حمل آن به حیاط کلیسا بودند، تا بعد از مراسم تبرک آتش توسط ازدواج کرده مسئول جمع

اعضای دیگر .  روحانیان و پیشکش کردن پول، شراب و یا گوسفند به کلیسا، مجوز افروختن آتش را بگیرند

. کردندور شدن هرچه بیشتر آتش کمک میبه شعله "سوزاندن زمستان"جامعه نیز با آوردن هیزم به نیت 

به این معنی که جهت دود برخاسته از آتش، خطه بهتر کشاورزی را .  ناپذیر این مراسم بودتفال، جزء جدائی

سوز ، آتش خانه خود را های متبرک و گاه نیمکنندگان، با بردن هیزم در انتهای مراسم، شرکت. کردمعین می

ای از آشپزخانه، شام عید پاک و یا سال نو را که به زودی فرا گاه با حفظ هیزم در گوشه. دکردنمتبرک می

به نیت سالی  -بافت که شرح آن در سطور باالتر این مقاله آورده شد به رسم اعضای گروه واال هم -رسید می

کلیسا نور خانه خود را  پختند و با روشن کردن شمعی با شعله آتش خطر و مصون، با استفاده از آن میبی

ها و ها به خصوص نو عروسبعد از مراسم کلیسا نوبت به افروختن آتش در حیاط خانه. کردندمتبرک می

ها به نیت باروری نو مانده از آتش افروخته در آستانه درهای خانهنامزدها و یا پخش کردن خاکستر باقی

 .عروسان بود

مادر شوهر با همراهی دیگر زنان خانواده و ارسال هدایا به در دید و بازدید روز بعد از جشن توسط 

این هدیه شامل زیور آالت، قند، کشمش، گردو، و . خانه نامزد فرزند ذکور، جزء وظایف مادر داماد آینده بود

 (.1301، 10مخیتاریانتس)شد خشکبار می

کردند و ای عروسی را به تن میهعروس و دامادهایی که به تازگی ازدواج کرده بودند، بار دیگر لباس

در بغل عروس نوزاد . کردندگشتند و پیمان عقد خود را همراه با دعای خیر حضار تجدید میدور آتش می

مادر شوهرها، مراسمی شبیه به رونمائی . دادندکه فرزند اول این زوج پسر باشد قرار میپسری را به نیت آن

گرداندند و با  نشان دادن او به آتش آرزوی را دور آتش می عروس داشتند به این صورت که عروس خود

ترین زن خانواده بود که به نیت حفظ  خانه و تداوم خانواده خود اولین نفر، مسن. کردندهای سالم را می نوه

و بیماران به نیت تندرستی . بعد از او نوبت جوانان و کودکان بود.  پریداز هر گزند و آسیبی از روی آتش می

فرض بر این بود که زنان بعد از فارغ شدن از زایمان . پریدنددار شدن از روی آتش میزنان نازا، به نیت بچه

های متفاوت مصون نیستند ولی پریدن از روی آتش این زنان را اند و نسبت به بیماریهنوز تطهیر نشده

مادران با بغل کردن نوزادانشان و با . دادکرد و مقاومت آنها را در مقابله با بیماریها افزایش میمطهر می
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، 11نازاریان) کردند ها را از نوزاد دور و خود را آماده آمیزش میها و پلیدیچرخیدن دور آتش همه نحسی

1126.) 

جمعی های دستهشد تا حضار را به رقصبلند می سورنابعد از خاموش شدن آتش، صدای دهل و 

های سوگوار بعد از از دست دادن عزیزانشان حدود خانواده. بود، دعوت کند وار،که نمادی از خورشیددایره

ای که به تازگی در سوگ نشسته آمدند مگر در صورت عرض تسلیت به خانوادهچهل روز از خانه بیرون نمی

زنان نزدیک به خانواده و « تیارن آراج»ولی در جشن . گرفتکه این مالقات در تاریکی شب صورت می. بود

فقط بعد از آن بود که . کردندهمسایگان زن، سوگواران را برای شرکت در مراسم کلیسائی همراهی می

 (. 2001،  12خراطیان)توانست به آمد و شد خود در روز روشن نیز ادامه دهد خانواده مذکور می

 

 نتیجه گیری

اند تجلی خود را توانستههای ارمنی پیش از مسیحیت، با وجود مخالفت کلیسا، برخی از اعیاد و جشن

این موضوع از طریق نشانه . در دین رسمی بیابند و از روزگار کهن تا به امروز با فرهنگ ارمنی عجین شوند

ها و هفت عامل سازنده نشینی، و بحث مربوط به میتمویژه مبحث روابط جانشینی و همشناسی ساختاری، به

های رویدادها از جشن به رویدادهای فرهنگی، مانند تغییر نام افسانه در مدل پیشنهادی پروپ و تعمیم آنها

نشینی و در محور جانشینی و ترکیب مراسم الحادی به مراسم کلیسایی در محور هم "دیاندر اراج"آتش به 

شوند تا انسان از روزمرگی رها اعیاد باعث می. ایجاد معنایی جدید از آن در گستره زمان  قابل توجیه است

های انسان ایجاد شمار در ذهن انسان عمل کرده، و نقطه عطفی برای فعالیتصورت گاهمچنین بهه. شود

کنند و ها، وضعیت روحی و روانی مطلوبی را برای اعضای یک جمع ایجاد میاعیاد و متعاقباً جشن. کندمی

داشت، ها در نگاهننقش ز.  دهدهر کس با پذیرش مسئولیت و ایفای نقشی خاص، مشارکت خود را نشان می

ها، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ و بحران های سیاسی داخلی و باز تولید، و برگزاری این جشن

ویژه بعد از سقوط قلمرو پادشاهی آنها در کیلیکیه در قرن چهاردهم میالدی که زندگی عادی آنها خارجی، به

به اقصا نقاط جهان کرد، فشار بیشتری را بر زنان های مستمر و ترک وطن و مهاجرت را دستخوش نا آرامی

شود در کنار نقش سنتی آنها عنوان زن وارد میکه در کنار تهدیدهایی که در این شرایط به نفس آنها تنها به

علت پویایی فرهنگی فلسفه وجودی خود را تدریج بهها بهجشن. در خانواده و حافظ فرهنگ، صد چندان کرد

اعیاد با به جای گذاشتن مراسم به زندگی خود .  کنندکنند و یا جایگزین میند، سازگار میدهیا از دست می

علت حوادث آنها به. صورت طبیعی روی نداده استدر مورد ارامنه، پویایی فرهنگی به.  دهندادامه می

ایدئولوژی .  اندودهسیاسی و اجتماعی با مسائلی از قبیل تنازع بقا و سازگاری با ایدئولوژی حاکم روبرو ب

ویژه عنوان دین جدید بود و یا خواه پیشامدهای مهم سیاسی بهحاکم دینی که همراه با پذیرش مسیحیت به

زمان با نسل کشی ارامنه در امپراطوری عثمانی و همچنین یوغ استبداد شورایی در اوایل قرن بیستم که هم

بافت بر های واال همرامنه نیز مانند افراد وابسته به فرهنگبود، با همه این احوال و با وجود همه مشکالت، ا

های اعتقادی ها و مناسکی که بر پیشینهترین تغییرات سعی در برگزاری جشناساس خاطرات تاریخی، با کم

توانند در حکم ابزاری برای ایجاد ارتباط ها و مناسک میجشن. ما قبل مسائلی که بر آنها روا شده، دارند

ای از اعیاد محبوب در نیز جزء دسته "تیارن آراج"جشن . گروهی و برون گروهی و احراز هویت باشنددرون 
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آن جشنی است پر برکت برای استقبال از بهار واقعی و یا نمادین و پشت سر گذاشتن . بین ارامنه است

ل و کنار گذاشتن قهرها و ای است برای تفابهانه. هاها و تاریکیعیدی است برای رهایی از پلشتی. زمستان

 .های خستهها و سرانجام نویدی است برای روزهای بهتر دلها و برادریها، برابریکینه
 

 پی نوشت ها

1- mytheme 

2- phoneme 

3- high context 

4- low-context 

5- Hall 

6- context embedded 

7- dichronic 

8- Tiarnendaraj 

9- Manukian 

11-Mkhitariantz 

11-Nazaryan 

12-Kharatyan 
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