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 تبرک انگور در نزد ارامنه: جانشینی نمادها در گسترة زمان

 

 سیانسامیلیا نرسی

 11/3/1933تاريخ دريافت: 

 29/12/1933تاريخ پذيرش: 

 چکیده
ترين ابزار تحلیل  اين مقاله با استفاده از دو بعد جانشیني و همنشیني، يکي از مهم

تبرک شناسي ساختگرا، ضمن توصیف يکي از اعیاد ارمني که منسوب به  متن در نشانه

ی فرهنگي تحت فشارهای عقیدتي، با است، نشان خواهد داد که چگونه رويدادها انگور

فراموش کردن علت و فلسفه وجودی و صرف حفظ مراسم و آيین آداب و رسوم 

ها  اند بلکه با عجین شدن با آن برگزاری نه تنها جانشین رويدادهای فرهنگ غالب شده

های بسیار دور در  های مربوط به خود را از زمان اند آئین جايي زماني توانسته هو جاب

 دارند.  ول قرون متمادی تا به حال به صورت فرهنگ عامه حفظ کنند و زنده نگه ط

جايي زماني، رابطة جانشیني و همنشیني،  هارامنه، تبرک انگور، جاب کلید واژگان:

 عروج حضرت مريم.

 

 

 

 

                                                 
  شناسي دانشگاه تهران                 استاديار گروه انسان enerciss@ut.ac.ir 



 

 

 

 

 

 شناسي ايران  های انسان پژوهش   122 
 

 مقدمه
قبیل شناسان ساختگرا از  گیری از آراء نشانهتوان با بهره اعیاد و رويدادهای فرهنگي را مي

فردينان دوسوسور، بارت و .... و با اتکا به رابطه همنشیني و جانشیني که نه تنها قادر به ساخت 

معني بلکه قادر به ساخت معاني نمادين نیز هست مورد بررسي قرار داد. در بین اعیاد ارامنه، عید 

اين بررسي انتخاب شود برای  تبرک انگور که تا به امروز نیز جزء اعیاد محبوب ارامنه محسوب مي

و چند روز بعد از عید ناواسارد طي  اوتشده است. عید تبرک انگور هر سال در تاريخ پانزدهم 

 شود.  مراسمي جشن گرفته مي

اند تجلي خود را  مسیحیت توانسته پیش ازهای ارامنة  قابل ذکر است برخي از اعیاد و جشن

با فرهنگ ارمني عجین شوند و بقا يابند. از  در دين رسمي بیابند و از روزگار کهن تا به امروز

مسیحیت ارامنه، اطالعات چندان دقیقي در دست نیست، هر چند محققین و  پیش ازدين 

ها را منسوب به ايزدان  شده از برخي معابد به جای مانده، آن مورخین به اعتبار آثار و بقايای يافت

مسیحیت، پدر همه خدايان و  پیش ازدر دوره  متفاوت از قبیل آرامازد، واالترين خدايان ارامنه

ها  خالق زمین و زمان، سر منشأ باروری زمین و ايزدی معادل زئوس يونانیان و اهورامزدای پارس

های ارمني و بخش دوم نام اهورامزدا گرفته  شخصیت افسانه “آرا”که نام خود را از ترکیب اسامي 

در بین ارامنه جايگاهي رفیع داشت. معبد اصلي آرامازد ، آرامازد 1دانند. در دوره هلنیسم بود مي

به عنوان مرکز فرهنگي ارامنه دوران باستان در شهر آني واقع در ترکیه فعلي قرار داشت. اين 

معبد در قرن سوم میالدی بعد از پذيرش مسیحیت از بین رفت ولي آثاری از آداب پرستش 

 ستقويم قديمي ارامنه، در روز بیست و يکم ماه مار آرامازد تحت عنوان آمانور يا سال نو که طبق

شد، تا به امروز نیز در بین  معادل اول فروردين، به نام اين ايزد از سوی مردم جشن گرفته مي

ها بنا بر  ترين الهه برخي از اقوام، قابل رؤيت است. آناهیت، الهه بارداری و باروری يکي از محبوب

تي ديگر دختر آرامازد است. واهاگن، خدای رعد و برق، جنگ و برخي از روايات، همسر و روايا

نبرد و حامي جنگجويان است. آستغیک معادل آفروديت يونانیان و ايشتار بین النهرين، خدای 

عشق، زيبايي و آب، همسر يا معشوقه واهاگن بود. جشن وارداوار منسوب به آستغیک در اواسط 

ها هنوز هم در بین ارامنه رواج دارد و جزء يکي  اشان زرتشتيپ ماه تیر همراه با مراسمي مانند آب

                                                 
های های متفاوت اقوام گوناگون، تحت تاثیر فرهنگ يوناني که بر اثر کشور گشاييو ترکیب کیشهمزيستي 1

از میالد شروع شده بود را  پیشگسترده، از يونان تا مرزهای هندوستان توسط اسکندر مقدوني از اواخر قرن سوم 

های ها از فرهنگ يوناني که شامل گروه دانیم. التقاط فرهنگي اقوام متفاوت منطقه و تاثیرپذيری آنعصر هلنیسم مي

شد، تاثیر به سزائي بر آئین، ها نیز ميها و ارمنيها، پارتها، پارسها، مصریها، يهودیقومي متعدد از قبیل آسوری

 ها و نظام اعتقادی اين مردم گذاشت.کیش
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شود. نانه، معادل آتنای يوناني، دختر آرامازد است. آئین  از اعیاد بسیار محبوب ارامنه محسوب مي

داشت او بسیار شبیه آناهیت بود. واژه نانه )ننه( تا به امروز نیز برای خطاب  مربوط به بزرگ

گیرد که اين موضوع نشانگر اهمیت اين الهه در بین ارامنه  فاده قرار ميها مورد است بزرگ مادر

است. مهر، خدای خورشید، آسمان و نور، پسر آرامازد و برادر آناهیت و نانه است. معبد 

ای به نام گارني واقع در جمهوری ارمنستان هنوز پابرجا  شده اين ايزد قدرتمند در محله بازسازی

پرستي بوده است  خ ارمني معتقد است که دين غالب در بین ارامنه مهراست. نازاريانتس، مور

های  (. ياکوپ پرينت، در کتاب نظام نوين اساطیر باستان که در سال149: 1383)نازاريانتس، 

پرستي کلید همه اساطیر عصر  کند که خورشید نگاشته است، اين ادعا را مطرح مي 1881 -87

های اعتقادی در بین اقوام متعدد و تجلي آن به صورت  شباهت(. 1983پرستي است )روتون،  بت

شناسي به آساني قابل تبديل و حتي جانشین  های مشترک که از لحاظ زبان خدايان متعدد با نام

شدن به يکديگر هستند از قبیل آرامازد ارمني به اهورامزدای پارسي و زئوس يوناني و يا آناهیت 

س يوناني همچنین واهاگن ارمني به ورِتر راگنای پارسي و يا ارمني به ناهید پارسي و آرتمی

ها  ها و همانندی آن آستغیک ارمني به آفروديت يوناني، حکايت و پیامي جز شباهت همه انسان

توان سابقة قرابت ارامنه و ايرانیان را از حیث  گرايان ندارد و در اين راستا مي طبق فرضیه همسان

رسد به گواه  ل از میالد مينگاران به هزارۀ اول قب شهادت تاريخ جغرافیايي و فرهنگي که به

 .طلبید

 

 چارچوب نظری  

شناسي ساختگرا قادر  شناسي يکي از کارآمدترين فرايندهای تحلیل متن است. تحلیل نشانه نشانه

شناختي و همچنین شناسايي روابط ساختاری  دهنده يک نظام نشانه به شناسايي عوامل تشکیل

 -ها و يا روابط منطقي در يک متن يا رويداد فرهنگي ها، همبستگي ها، تشابه ز قبیل تقابلديگر ا

( معتقد است ارزش نشانه، 112: 1339 ؛113: 1384اجتماعي است. سوسور )سوسور، 

گرفته از رابطه همنشیني و جانشیني است. او نشانه را به معني واحدهای معنايي تنظیم  نشأت

بعد جانشیني و همنشیني که به صورت دو محور عمودی جانشیني و محور کرد که از طريق دو 

و در محور  “انتخاب”شود. در محور عمودی يا محور جانشیني  افقي همنشیني نشان داده مي

ها، ارزش خود را از طريق انتخاب  گیرد. معاني تمامي پیام صورت مي “ترکیب”افقي يا همنشیني 

ي يا عمودی و ترکیب اطالعات در محور همنشیني يا افقي اطالعات موجود در محور جانشین

هايي که همه اعضاء يک مقوله معین ولي در عین  يابند. در محور جانشیني، نشانه است که مي

حال متمايز از يکديگر هستند جای دارند. مانند حروف که هر چند متعلق به يک مقوله مشترک 
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های مشترک  يز هستند. بنابراين خصوصیات و ويژگيها از يکديگر متما هستند ولي هر يک از آن

ها از يکديگر، شرط قرار گرفتن در محور  عوامل يک مقوله و در عین حال خصوصیت تمايز آن

ها در تعامل و ترکیب با يکديگر، قادر به تشکیل يک زنجیره  جانشیني است. در محور افقي، نشانه

شیني انتخاب و با واحدها و عوامل ديگر ترکیب هستند. هرگاه واحدها و يا عوامل در محور جان

ترين جنبه محور همنشیني، قوانین و يا قراردادهای  گیرد. مهم شوند، محور همنشیني شکل مي

شود، مانند قواعد  ها ترکیب واحدها و عوامل تشکیل مي صريح و ضمني است که از طريق آن

ها به شرط تعلق و تمايز )حروف  ديگر نشانهتواند به همراه  نحوی و يا دستوری در زبان. نشانه مي

 ؛34: 1332های متفاوت منجر به تغییر معني در همبافت شوند )فیسک،  و دستور زبان( در زمان

 (.1938نرسیسیانس،  ؛298: 1381لنگهولز، 

( معتقدند، ابعاد همنشیني به شکل و يا 149: 1334توايتس و ديگران )توايتس و ديگران، 

پردازد. بايد خاطر نشان کرد که تحلیل  د جانشیني به معني و محتوا )مدلول( ميفرم )دال( و بع

تواند به صورت مجزا  شناسي يک متن يا رويداد از نقطه نظر ابعاد جانشیني و همنشیني نمي نشانه

الينفک در نظر گرفت. روالن بارت،  نظامها را به صورت يک  و منفک صورت بگیرد بلکه بايد آن

ترين قسمت تحلیل  مهم”گويد  دهد. او مي شناسي ارائه مي ای تحلیل نشانهروشي را بر

بندی اين واحدها در  دار کمینه و سپس دسته شناسي، تقسیم متن به واحدهای معني نشانه

)بارت،  “های نحوی مرتبط است ها در رابطه بندی کردن آن مقوالت جانشیني و نهايتاً طبقه

 .(34: 1382استروس،  ؛118: 1381النگهولز،  ؛219: 1378

تواند بر اساس چارچوب  مشترکات ايندره و رستم به مثابه رويای مشترک دو قوم مي

شناسي ساختارگرايي در دو بعد جانشیني و همنشیني مورد تحلیل قرار گیرد. بنابر ادبیات  نشانه

فرهنگ  مانده از سانسکريت دو شخصیت رستم در شاهنامه و ايندره خدای کهن دوره به جای

هند و ايراني قابل مقايسه با يکديگر هستند. ايندره به طرز نامعمول از پهلوی مادر به گیتي آمد، 

رستم نیز از پهلوی مادر زاده شد. ايندره در نوزادی چرخ خورشید را به حرکت درآورد، رستم نیز 

ده بودند. ايندره ها کرد. هم ايندره و هم رستم هر دو گرز خود را به ارث بر در کودکي دالوری

نوشید و رستم نیز در میخوارگي دلیر بود و غیره )بهار،  افشره گیاه هوم يا سومه را پیوسته مي

1987.) 

 روش تحقیق
روش تحقیق اين مقاله، اسنادی، تطبیقي و تحلیلي است. اسنادی است از آن نظر که با ارجاع به 

  رجاعات مستقیم به اسناد و دستبه زبان ارمني که حاوی ا میالدی ادبیات قرون نوزده

های قرون پیشین است، اطالعات وسیعي نه تنها در مورد نحوه اجرای مراسم و مناسک  نوشته



 

 

 

 

 
 

 121جانشیني نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه  

 
کنندگان، مردم و کارکردهای اجتماعي  ها، اشکال و اماکن اجرا و ارتباط اجرا متفاوت بلکه گونه

مینه تطبیق و مقايسه مراسم و کند و به اين ترتیب زها را با رويدادهای فرهنگي مشخص مي آن

شناسي ساختگرا، سعي شده است  سازد. با بکارگیری ادبیات مربوط به نشانه مناسک را آماده مي

بر اساس مباحث مربوط به  پیش از مسیحیت و سپس دوره مسیحيبرای تحلیل اعیاد  الگوييتا 

 ه شود.  روابط همنشیني و جانشیني که يکي از ابزار مهم تحلیل متن است اراي

 جانشینی نمادهای رسمی و غیررسمی
در قرن سوم میالدی، قوم ارمني را دعوت به دين مسیح کرد و از آن تاريخ  “گريگور روشنگر”

دانند که يکي از  اکثر ارامنه خود را وابسته به کلیسای حواريون ارمني و مذهب گريگوری مي

نگر برای از بین بردن نظام و های گريگور روش های مستقل دين مسیحي است. کوشش شاخه

های شديد که بر اثر عالقة برخي از ساکنان  نمادهای اعتقادی مردم آن روزگار، به سبب مقاومت

(. به 1934ارمنستان به اعتقادات ديرين خود به وجود آمده بود، چندان میسر واقع نشد )هُوويان، 

نشین معابد آناهیت، الهة محبوب عنوان مثال، کلیساهای متعددی به نام حضرت مريم مقدس، جا

آن عصر شد که توسط گريگور روشنگر ويران گشته بود. اگر آناهیت، الهة برکت و باروری بود و 

در اعتقادات زن ارمني به همین مناسبت جايگاه وااليي داشت، اين بار در اعتقاد نوين، حضرت 

ها که قبالً  آوازها و عبادتمريم جانشین چنین جايگاهي شد و مراسم جشن و سرور و همچنین 

 منسوب به الهة آناهیت بود با تغییرات جزئي به حضرت مريم نسبت داده شد. 

مسیحیت و حضرت مريم با همین ويژگي، هر دو به دلیل  پیش ازآناهیت، نماد برکت دورۀ 

ها و که برای تحقق آرزو اند، به طوری مؤنث بودن، سخت مورد توجه زنان ارمني هر دو دوره بوده

شدند و همواره برای بهروزی و کامیابي فرزند، همسر و  ها متوسل مي حل مشکالتشان به آن

 آوردند. ها رو مي وری محصول، دام و زمین به درگاه آن خانواده و همچنین باروری خود و بهره

های رسمي و  های محبوب هر دو دوره، يا جانشین شدن شخصیت جانشین شدن شخصیت

و غیرممنوع تنها قسمتي از بازتاب مقاومت نظام اعتقادی مردم آن دوره بود.  غیررسمي، ممنوع

تواند يکي  داشت هر دو شخصیت نیز مي جايي زماني نیز در اجرای آئین مربوط به بزرگ هجاب

 (. 128: 1314ها محسوب شود )گرانت،  های اين نوع مقاومت ديگر از بازتاب

 های ایزدان  استعاره و نام
به معني بردن يا  phereinبه معني فرا و  metaيا استعاره، از دو جزء  metaphoraني واژه يونا

شود که در آن  انتقال تشکیل شده است. استعاره به حالتي خاصي از فرايند زباني اطالق مي

شود.  مي “منتقل”يا  “فرابرده”هايي از يک شيء به شيء ديگر و يا چیزی به چیز ديگر  جنبه
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رسد که  اش چنان طبیعي بنظر مي کننده آيد برای استفاده به اين شکل بوجود مي ای که استعاره

ها از اين نوع است.  های ايزدان و الهه کند. به عنوان مثال نام ای آن را فراموش مي جنبه استعاره

 17از عادات نفي است و آهیت به معني پلید و ناپاک در فرگرد  “اَ”در مورد نام ايزدبانو آناهیت 

آهیت به معني پلید و ناپاک به کار رفته، پس آناهیتا به معني پاک و منزه  -17نديداد فقره و

(. نام واهاگن بنابر منابع ارمني ريشه در زبان سانسکريت دارد. 1987است )عرب گلپايگاني، 

به معني آتش  “آگني”به معني آورنده و شعله و ستاره است. بخش دوم آن  “واه”بخش اول آن 

به معني ستاره کوچک در زبان ارمني با همین معني به کار گرفته  “آستغیک” نام ايزدبانواست. 

يابي به معاني جديد، دقیق و وسیع است  (. استعاره با هدف دست912: 1377شود )آبغیان،  مي

که در زبان و به خصوص در زبان مجازی )زباني که مقصودش هماني نیست که مي گويد( 

کدام از  وجوديت استعاره تابعي از زمان، زبان و جامعه است و از آنجا که هیچشود. م ماندگار مي

های متفاوت  ها جنبه ايستا و ماندگار ندارند، استعاره نیز جنبه ماندگار ندارد و در برهه اين پديده

کند و گاه انتقال اين نوع مفاهیم از يک زبان به زبان ديگر مشکل و حتي غیرقابل زماني تغییر مي

رسد. بنابراين کاربرد استعاره در جوامع گوناگون بر اساس تصور سخنوران يک ترجمه به نظر مي

های زباني ديگر متفاوت  تر درگروه گروه زباني از يک پديده جديد بر پايه تشابه با عنصری مانوس

 دهند و شويم که واژگان چگونه معني لغوی خود را از دست مي است. به اين ترتیب متوجه مي

رسد، استعاره توانايي گسترش زبان  شوند. گاهي به نظر مي تبديل به واژگان و معاني مستقل مي

، نمايي نهايت را دارد و قادر است برای تزئین، وضوح، ايجاز، ابراز عواطف، بزرگ تا مرز بي

گیرد.  تابو از قبیل نام خدايان مورد استفاده قرارواژگان کیک و نمايي و پرهیز از واژگان ر کوچک

شده، مورد  های شناخته های ناشناخته از طريق پديده تواند برای معرفي و درک پديده استعاره مي

ها، اشیاء و  استفاده قرار گیرد. استعاره با بکارگیری واژگان و يا عباراتي برای قیاس با پديده

 ل استفاده است. الفظي و يا صريح همان واژگان و يا عبارات، قاب مفاهیمي به غیر از معني تحت

اين مفهوم استعاره عبارت است از بیان يک چیز ناآشنا بر حسب چیزی آشنا و به کار بردن  

ها و  ای برای چیزی به منظور توصیف چیز ديگری به سبب نوعي شباهت بین آن واژه و يا کلمه

ارت است از يا میان روابطشان با چیزهای ديگر. دو وجه در هر استعاره همیشه وجود دارد که عب

شود، پس ناآشنا و ناشناخته است، چیز نا آشنا را، فحوا، مفاد، نیت يا چیزی که بايد توضیح داده 

نامید و چیز  2هتوان آن را مستعارل . در بعضي از ادبیات مربوط به اين مبحث ميخوانیم مي 1رويه

نامیم.  مي 9ترابر يا بردار شود را ناقل، ای که برای توضیح موضوع به کارگرفته مي آشنا و يا رابطه

                                                 
1 tenor 
2 metophrand 
3 vehicle 
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)با  (metaphier)توان آن را مستعارمنه  که باز در بعضي از ادبیات مربوط به مبحث استعاره مي

، دال يا نشانگر( نامید. مثل بزرگراه اطالعات و يا signifierدر واژه  erهمان پسوند مشترک 

 يق رايانه دارد.اطالعات که هر دو استعاره، اشاره به گردآوری اطالعات از طر

 دهنده استعاره های تشکیل : بخش1جدول 
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 مستعارله :آشنا که بايد معرفي شود بخش نا

آوری اطالعات از طريق  مثال: معني و نیت يک تفکر جديد، مانند گرد
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 مستعارمنه: شنا که از طريق بخش آشنا بايد معرفي شودآ بخش نا
مثال: استفاده از عبارت آشنای بزرگراه اطالعاتي يا شبکه اطالعاتي برای 

القاء منظور و نیت نا اشنا، مانند تفکر جديد در مورد گردآوری اطالعات از 

ره طريق رايانه.   
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ه پرش فکری يا ذهني الزم است تا بفهمیم يک استعاره برای همانندی يا برای درک استعار

سازی يا تشبیه چه چیزی آمده است. به عبارتي ديگر، در استعاره تعامل بین نیت و  همانند

 حامل، مستعارله و مستعارمنه وجود دارد. 

شود ولي  رفته ميشناسي در حکم يک دال است که برای ارجاع به مدلول بکار گ استعاره در نشانه

ای کامالً قراردادی دارد. به اضافه اينکه دال همان چیزی  با اين تفاوت که دال با مدلول رابطه

شود هر چند در اين رابطه دال و مدلول بايد يک نوع  نیست که لزوماً مدلول از آن استنباط مي

ان و های نسبي داشته باشند تا برای شنوندگ شباهت نسبي با خصوصیات و ويژگي

ای که بین نیت و حامل يا  کنندگان استعاره قابل درک و تفسیر باشد. همان رابطه استفاده

مستعارله و مستعارمنه موجود است. آناهیت به عنوان يک استعاره از نظر پاک و منزه بودن دارای 

طفه .... را ها است، ن وظیفه .... زاد و ولد و منبع همه باروری”تشابهات نسبي با ايزدبانو است که 

 “سازد کند و شیر را در پستان مادران پاک مي گرداند، رحم همه مادگان را تطهیر مي پاک مي

انداز، و  (. همچنین واهاگن نیز از نظر جنگجويي به مانند آتشِ خانمان بر1387)عرب گلپايگاني، 

خور ايزد نبرد و  ها و شکارچي قهار است و از اين حیث نامي است در نوری برای مبارزه با تیرگي

 حامي جنگجويان. 

ای خود را  يابند که ديگر جنبه استعاره ها در زندگي روزمره چنان کاربرد عمومي مي استعاره

شود. استعاره  توان به جرات گفت که استعاره سبب رشد زبان مي دهند. پس مي از دست مي

شود که منظور  مي ديگری چیزاساس بر تشابه دارد. در استعاره چیزی جانشین چیزی شبیه به 
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. استعاره در پي يافتن رابطه تشبیهي بین چیزها است. استعاره در خدمت يافتن تشابهات و است

 (.1931های قابل درک است )نرسیسیانس،  همانندی

 تبرک انگور از دیدگاه اسطوره
ور که زندگي ط ای بیانگر رابطه انسان با جهان پیرامون او است. همان  تصورات و واژگان اسطوره

کند ولي  انسان در طي قرون متمادی در حال تغییر است، صورت ظاهری اساطیر نیز تغییر مي

ای ترکیبي از  شود. در هر روايت اسطوره صورت ساختار دروني آن اساساً به همان شکل حفظ مي

مي از های ساده و ادراک عمو اعتقادات خرافي و واقعیت ديني و همچنین ترکیبي از بیم و هراس

های  دهد تا آن را از ديدگاه جهان هستي وجود دارد. بنابراين اسطوره اين امکان را به محقق مي

ها فرهنگي مورد بررسي قرار دهد. تاريخ يکي از اين ديدگاه -متفاوت اقتصادی، ديني، اجتماعي

نبعي برای تفاوت باشد. اسطوره در گذر تاريخي خود م تواند نسبت به آن بي است که اسطوره نمي

 اعتقادات و باورها و حتي باورهای قدسي مردم آن دوره زماني بوده است.  

تواند داشته  فرهنگ هر قوم مبتني بر اساطیری است که از لحاظ همان قوم، جنبه قداست مي

آورد و به نفسه ندارد به ارمغان مي باشد. اسطوره در هر جامعه و فرهنگ، معنايي را که جهان في

های انسان با بخشد و جهان را قابل فهم و معقول، و مناسبتپريشاني نظام، سامان مي آشفتگي و

گردد. اسطوره بخشد و تبديل به منبعي امید بخش ميانسان و انسان با محیط را معني مي

    .(81 -81: 1987ها )ستاری،های بیشماری از تعبیرها و تاويلمعنايي است اليتناهي با بازی

های بقا و دوام، همراه  از نظر معني و هم از نظر واژگاني هر بار که نقل شود، نطفهاسطوره هم 

کند. موضوع اسطوره به آساني گريبان و انديشه انسان را رها  با معاني منسوب به خود را زنده مي

های آناهیت،  دهد. نام ای نوين و صورتي جديد خود را نشان مي کند، هر چند گاه با جامه نمي

یک، واهاگن، نانه و .... تا به امروز نیز به ياد صفات پسنديده و قدسي اين ايزدان بر روی آستغ

 ها قدرت اعجاز و توانايي اين ايزدان را داشته باشند.     شود، به اين نیت که آن افراد گذاشته مي

است. بنا نوازی، باروری، جواني، و حیات جاودانه  انگور نمادی از خِرد، کشاورزی، سکر، مهمان

ها بر کوه آرارات نشست، ، هنگامي که کشتي نوح بعد از فروکش کردن آبای اسطوره بر روايتي

گزاری کاشت و  حضرت نوح با ديدن خاک حاصلخیز دشت آرارات تاکي را به رسم تبرک و شکر

دلیل گرامي داشتن گیاه انگور از سوی ارامنه شايد همین روايت باشد. در ادبیات و تفکر 

شوند. آشامیدن شراب و ديگر مايعات قابل شرب از  ای، خون و شراب جانشین يکديگر مي ورهاسط

قبیل هوم، آب، شیر و غیره، نمادی از پذيرش و جذب حیات و قدرت الهي است. انگور همواره 

 (. 193: 1331گر يکي از خدايان محبوب اساطیر يونان و روم بوده است )کوپر،  تداعي



 

 

 

 

 
 

 123جانشیني نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه  

 
رسد چرا که وجود آورندگان آنها ه زمان و مکاني معین، ناممکن به نظر ميها بتعلق اسطوره

ها را نیز با خود حمل و های مکرر، اسطورهجايي هاند که در نقل و انتقاالت و جابهايي بودهانسان

طور   همان”های متمادی منتقل کرده اند. های ديگر همراه با تغییر و تحول در طول زمانبه نسل

های جديد را به آمیزند و اسطورهها نیز با هم ميشوند، اسطورهها با هم آمیخته ميگکه فرهن

 .(1:1984)آموزگار،  “دهندآورند و تغییر جا و مکان ميوجود مي

در اسطوره يوناني و رومي، نام خدای شراب و حاصلخیزی مزارع بوده  2يا ديونیزوس 1باکوس

، که مخالف اين وصلت زمیني بود 1بود. هرا 4کادموس دختر 9است. باکوس فرزند زئوس و سیمل

داری  از سر حسادت موجبات از بین رفتن سیمل را فراهم کرد. زئوس، فرزند نارس سیمل را نگه

کرد و موجب تولد مجدد او شد. باکوس در جواني به شرق و هندوستان سفر کرد و نحوه کاشت 

موخت و سر راه خود به زادگاه خويش مريدان های ديگر را به اهالي آن سرزمین آتاک و میوه

شد: اولي  بسیار زيادی را به دست آورد. جشنوارۀ ديونیزوس از دو مراسم مجزا از هم تشکیل مي

در تابستان و ماه اوت بعد از فصل برداشت محصول و دومي در پائیز هنگام بذرپاشي برگزار 

های مربوط به شروع سال  در بسیاری از آئین(. مفهوم تولد دوباره را 1934شد )ژيران و پیر،  مي

توان مالحظه نمود که همراه با يک رويداد تناوبي مانند دور و نزديک  جديد و باز زائي طبیعت مي

شد. آئین  شدن خورشید نسبت به زمین، تغییر نسبت ساعات روز و شب و غیره جشن گرفته مي

 شود. زائي طبیعت محسوب مي وط به بازهای مرب ناواسارد در بین ارامنه هم نمودی از آئین

 جایی زمانی هجاب
“ناواسارد”طبق اسناد قديمي، 

مسیحیت در دو نوبت و در دو مراسم  پیش ازيا سال نو ارامنة  7

شد. اولین جشنواره در ماهي به همین نام در تقويم قديمي ارمني و  مجزا از هم برگزار مي

در تقويم مسیحي امروزی و جشنوارۀ دوم در آبان و يا  اوتمصادف با شهريور در تقويم ايراني و 

گشت. در جشنوارۀ اول، عموم مردم اعم از پادشاهان، کشاورزان و  نیمة دوم نوامبر برگزار مي

های متفاوت، اجرای  اقشار متفاوت ديگر، همراه با رقص و آواز و موسیقي زرنا و دهل و انجام بازی

های گوناگون در طي چند روز با شور و شادی  تهیة خوراکيهای متعدد،  مراسم قرباني و نمايش

 (. 131: 1337يافتند )کامالیانتس،  تمام حضور مي

                                                 
1 Bacchus 
2 Dionysus 
3 Semele 
4 Cadmus 
5 Hera 
6 Navasard 
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دين جديد، تأثیر خود را بر روی اين عید هم گذاشت و از آن به بعد ناواسارد به عنوان عید 

به خصوص که ماه وفور میوه و  اوتسال نو شناخته نشد اما جای خالي عید، به خصوص در ماه 

انگور و اوج باردهي محصوالت کشاورزی است در زندگي کشاورز ارمني خالي بود. لذا کلیسا روز 

 مرداد( مراسم يادداشت عروج حضرت مريم را جايگزين اولین جشنوارۀ ناواسارد 24) اوت 11

 گیرد. جشن مي اوتکرد. اکنون کلیسای ارمني اين رويداد را در روز يکشنبه، هفتة دوم ماه 

چنین حسن تصادفي از نظر زماني بهترين فرصت را برای زندگي هر چند کمرنگ جشن ناواسارد 

داشت محصوالت نباتي به خصوص انگور، به مثابه نمادی از باروری در قالب  و تبرک و گرامي

، الهة فراواني و باروری شده رويداد ديني عروج حضرت مريم پديد آورد که خود جانشین آناهیت

 (. 187: 1334بل، )گو است

کلیسا، با برگزاری نوبت دوم اين عید به دلیل افراط در میخوارگي و مناسک ديگر در ارتباط 

که اکنون اثری از آثار اين جشنواره باقي نمانده است. البته  با آن مخالفت جدی کرد به طوری

دبیات و عرفان های نمادين شراب )ديدن عکس رخ يار در پیاله( را که حتي در ا مسیحیت جنبه

بعد از اسالم ايران هم مورد تأکید است، حفظ نموده و آئین کريسمس هم جايگزين مراسمي 

 کردند.  شده است که مهرپرستان و پیش از آن پرستندگان آئین ديونیزوس نیز اجرا مي

 ناواسارد: جشنوارة اول
 پیش ازمني، در اعتقادات های ار ترين الهه جشنوارۀ ناواسارد در معابد آناهیت، يکي از محبوب

 شد. مسیحیت در اواخر مرداد ماه هنگام رسیدن انگور برگزار مي

ای به آن در اقوام ديگر نیز با اين باور که انگور نمادی  تقديس انگور و اختصاص جشنواره

ترين میوۀ ماه مرداد است و اين  ترين و فراوان است از باروری و برکت، رواج داشت. انگور، اصلي

نواره به دلیل اعتقاد مردم به خواص منحصر به فرد آن تحت عنوان جشنوارۀ تبرک انگور ياد جش

 شود.  مي

برخي از ارامنه معتقدند که اولین سیب که آن هم نمادی است از مفهوم باروری و ماندگاری بايد 

همچنین پاشان( خورده شود و  )آب “وارداوار”در تیر ماه و هنگام فرا رسیدن جشني موسوم به 

بايد از خوردن انگور پرهیز کرد، اين پرهیز هنوز هم در تبرک انگور معتقدند تا فرا رسیدن جشن 

های متفاوت در بین ارامنه نیز رايج  های ويژه به مناسبت بین ارامنه رواج دارد. استفاده از خوراکي

 “هامبارتسوم”ه مرغ در عید پاک، شیربرنج در جشني موسوم ب است. به عنوان مثال خوردن تخم

و غیره از  “سارکیس مقدس”که نوعي کلوچة شور مزه است برای تفأل در جشن  “آقي بلیت”يا 

 دير باز در بین ارامنه مرسوم بوده است.
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تاکستان کشاورزان در دورۀ مسیحیت در طي مراسم خاصي از طرف کشیش بازديد و تبرک 

برند و با گذاشتن  ا به نیت تبرک به کلیسا ميشد ولي امروزه با رواج شهرنشیني، مردم انگور ر مي

دهند و سال پر  ها را تبرک مي های ديگر، آن خوشة کوچکي از انگور متبرک در کنار انگور و میوه

 کنند. برکتي را برای همه آرزو مي

 ناواسارد: جشنوارة دوم
ها و  باغماه نوامبر در بین ارامنة شرق معني خاصي دارد چرا که محصول کشاورزی، میوۀ 

آوری شده است و به اصطالح کشاورزان زمان  همچنین علوفة کافي برای استفادۀ دام کامالً جمع

زمان استراحت کشاورزان،  ناخراتوقگله( فرا رسیده است.  )به معني ترک دام/ “ناخراتوق”

 (.32: 1383ستايش طبیعت و برگزاری جشن پائیزه است )نازاريانتس، 

های  رۀ پائیزه، جنبة خانگي و خانوادگي داشت. برای برگزاری آن شیرينيجشنوارۀ دوم يا جشنوا

که از بار گذاشتن  “کشکک”و  “حلیم”و معموالً دو نوع غذا،  “گاتا”و  “نازوک”مختلف از قبیل 

شد. سفرۀ عید به غیر از مواد ذکرشده در فوق، با  گوشت قرباني همراه با گندم در تنور، تهیه مي

نويسندۀ شهیر ارمني از اهالي سلماس  “رافي”شد.  و خشکبار مزين مي های متفاوت میوه

نويسد که، ارامنه در اين شب پائیزی که اولین يکشنبه بعد از دهم نوامبر است در کنار  مي

“خلولیک”کنند. ترس از  داری مي زنده  شوند و شب يکديگر جمع مي
ديوی که کودکان را  1

ر اعضاء خانواده است. عقیده بر اين است که اگر کسي بتواند دزدد، مانع خواب والدين و ديگ مي

فرو کند تا آخر عمر او را بنده و عبید خود خواهد ساخت ولي چنانچه  خلولیکسوزني در تن 

های صبح بر  مورد حمله واقع شود در آن صورت دچار بینوايي و بیچارگي خواهد شد. در دمدمه

گرفته به معني داشتن سالي پر  با اعتقاد بر اينکه غذای تهشد و  هايي روشن مي ها، چراغ سر سفره

شد و اعضای  بدون هم زدن در تمام طول شب پخته مي کشککو  حلیماز گره و مشکل است، 

رفتند. اعتقاد به مغذی بودن اين غذا به قدری بود که  خانواده با خوردن آن به استقبال عید مي

کردند. بعد از اين صبحانة مفصل، اعضای خانواده  ته ميهای نوزادان را نیز به روغن آن آغش لب

 شدند.  آمادۀ ديد و بازديد از خويشاوندان مي

 گیری نتیجه
شده است، همواره در ارتباط با ستايش طبیعت و رابطة  اعیاد باستاني که از سوی مردم برگزار مي

شود همراه با انديشة  ميهايي که در بهار برگزار  معنوی انسان با آن بوده است. اعیاد و جشن

                                                 
1 Khelvelik 
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ها انسان آرزوهای  هايي هم هستند که از طريق آن حاصلخیزی و برکت زمین است. اعیاد و جشن

کنند. برافروختن آتش بر روی خاک سرد ماه  خود را با توسل به مراسم خاص به طبیعت القاء مي

زمین است تا زمین بار  به منظور توانمندسازی، بیداری و گرم کردن “تیارنداراج”فوريه در جشن 

ها را برای انسان بارور سازد. و يا در جشن  های بذر را در خود جای دهد و آن ديگر، دانه

، مراسم قرباني و توزيع آن در هفت مکان و پختن شیربرنج و ريختن آن در دشت “هامبارتسوم”

ها و نهرها به  هو دمن، همه به منظور بارور کردن زمین است. اجرای مراسم قرباني در سرچشم

 نیت جلوگیری از خشکسالي و آرزوی برکت است.

ها با هدف و  اند، بلکه هر کدام از آن ها صرفاً فرصتي برای گذراندن اوقات فراغت نبوده جشن

اند. گستردگي اين هدف بر نوع مراسم، خورد و خوراک، آوازها و  شده نیت خاصي برگزار مي

 (. 211: 2111ای آن تأثیر گذاشته است )خاراطیان، ها و به طور کلي بر آئین اجر بازی

  اند که با تحت ها پیشي گرفته ها در نزد مردم، گاه چنان از انديشة اولیة جشن اجرای آئین

 شوند.  ها به بوتة فراموشي سپرده  اند تا آن تأثیر قرار دادن فلسفة وجوديشان، باعث شده

و اصول خود را داشته و دارد. با تعمق در هر جشني، زمان، مکان، مراسم، آئین، مناسک 

شويم. بنا بر شرايط خاص، امکان دارد  ها، متوجة رابطة جانشیني و همنشیني مي جشن

ها و اماکن در  ها، شخصیت ها در زمان جديد، جانشین مناسبت ها و مکان ها، شخصیت مناسبت

شدن، ترکیبي جديد در  جايي، نمادين و نمايشي هزمان قديم شوند و از طريق فشردگي، جاب

 رابطة همنشیني ارائه کنند و کماکان اصول و اهداف خود را به نحوی ديگر پي بگیرند.
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