
13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

19

بررسی جنبه های تاریخی نمایشی »خاله رورو« 
به مثابه ی رؤیاهاِی جمعی زنان در هرمزگان

علیرضا داوری*

چکیده
ــی را  ــا و باورهای ــی، همــواره رویداده ــدادی كهــن در زندگــی آدم ــوان روی ــه عن زایمــان ب
ــوع و  ــان، تن ــزد زن ــه ن ــادگار گذاشته اســت ك ــه ی ــرده و ب ــق ك ــا خــود خل ــخ ب در طــول تاری
جذابیــت باالیــی دارد. نمایــش »خالــه رورو« یــک مــرور و یــادآوری تــوأم بــا اقتــدار، برنامه ریزی 
ــا تکــرار آن در مجالــس زنانــه، بــه  و هدفمنــد از نقــش و حضــور زن در خانــواده اســت كــه ب
نوعــی، از نقــش زن در درون ایــن طیــف قدردانــی می كنــد. در ایــن مقالــه تــالش شده اســت 
ــی  ــوم ایران ــان اق ــش در می ــای زای ــان، آیین ه ــه زایم ــوط ب ــر آداب و رســوم مرب ــز ب ــا تمرك ب
بررســی و بــا آیین هــای نمایشــی پیرامــون آن در محافــل زنانــه ی هرمــزگان، مطالعــه و مطابقت 
داده شــود تــا ضمــن آشــکار شــدن و شناســایی عقایــد و باورهــای مربــوط بــه تولــد، بینــش و 
جهان بینــی زنــان هرمــزگان نیــز تحلیــل شــود. در ایــن پژوهــش بــه بررســی جامعه شــناختی 
ــا نحــوه ی اجــرای نمایشــی ایــن آییــن  و روانشناســی نمایــش خالــه رورو ـ اوفینــا ـ همــراه ب
ــا نحــوه ی  ــا ب ــن پژوهــش م ــر اســاس ای ــه شده اســت. ب ــزگان پرداخت در شــهر رودان در هرم
اســتفاده ی زنــان هرمــزگان از عنصــر نمایشــی آییــن، به عنــوان ابــزاری بــرای بیان نیازهایشــان 
ــا توســعه ی  ــد اجــرای ایــن نمایــش را واكاوی می كنیــم. از آنجــا كــه ب آشــنا می شــویم و رون
رونــد مدرنیتــه، بســیاری از آیین هــای نمایشــی فرهنــگ عامــه رو بــه زوال و فراموشــی اســت؛ 
بازنمایــی ایــن آیین هــا بــرای شــناخت گذشــته ی فرهنگــی زنــان در مناطــق مختلــف ایــران 

ضــروری اســت.
ــای  ــد، بازی ه ــه رورو، تقلی ــا، خال ــد، مام ــان، تول ــش، زایم ــای زای ــا: آیین ه کلیدواژه ه

شــادی آور، نقش پوشــی.

تاریخ دریافت: 98/11/19
تاریخ پذیرش: 99/09/25

                                 Art.gambroon@gmail.com*كارشناس هنرهای نمایشی، استاد دانشگاه علمی كاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس  
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1ـ مقدمه 
بــا توجــه بــه توســعه  ی رونــد مدرنیتــه، بســیاری از باورهــای ســنتی و آداب و مناســک آنهــا 
رو بــه زوال و خاموشــی اســت. در نتیجــه، بازنمایــی ایــن آیین  هــا بــرای شــناخت گذشــته  ی 
ــوم،  ــا، آداب و رس ــا، خرافه  ه ــت. باوره ــروری اس ــران ض ــف ای ــق مختل ــردم مناط ــی م فرهنگ
ترانه  هــا و اشــعار عامیانــه و افســانه  های هــر جغرافیــای فرهنگــی، بــر اســاس تمایــز ذاتــی خــود 
ارزش  هــای منحصــر بــه فــردی دارد. باورهــا و مناســکی كــه دربــاره  ی زایــش بــه وجــود آمده  اند 
نیــز عــالوه بــر بازتــاب بخــش مهمــی از فرهنــگ عامــه و فولکلــور مــردم، از آن حکایــت دارد 
ــد و  ــی« نمی  یاب ــت فرهنگ ــان »هوی ــوزاد انس ــا، ن ــک و آیین  ه ــن مناس ــرای ای ــدون اج ــه ب ك
نمی  توانــد بــه درســتی بــه جامعــه  ی انســانی وارد شــود. در واقــع بازنمــود نمایشــی ایــن باورهــا، 
بــه اشــتراک گذاشــتن و بــه نمایــش درآوردن وجهــی از زندگــی افــراد جامعــه اســت كــه بــه 

ــرد.  ــی خــاص شــکل می  گی ــا در موقعیت  های ــره ی طــور روزم

1ـ2ـ ادبیات پژوهش
ــاوی )2005: 194( معتقــد اســت كــه شــاید بارزتریــن و مهم  تریــن ویژگی  هــای  پاتریــس پ
فرهنــگ عامــه، قابلیــت بازنمایــی داشــته باشــد و مــا بــرای بیــان فرهنگ بــه وســیله  ی نمایش، 
ــن  ــه ای ــران ب ــان در ای ــش زن ــد در جســتجوی »وســیله  ی نمایشــی خــاص« باشــیم. نمای بای
ــان اجــرا می  شــود، در تاریــخ هنرهــای نمایشــی ایــن  دلیــل كــه تنهــا در محافــل ویــژه  ی زن
مــرز و بــوم، همــواره جایگاهــی مهجــور داشته  اســت. بــا وجــود آزادی عمــل زنــان در محافــل 
خصوصــی، متأســفانه بــه علــت عمومیــت نیافتــن ایــن نمایش  هــا، امــکان پرداختــن بــه آنهــا 
ــای  ــی از جلوه  ه ــنامه، یک ــه نمایش ــه اینک ــر ب ــر ـ نظ ــه  ی حاض ــت. مقال ــود نیامده  اس ــه وج ب
تحقــق مفاهیــم فرهنگــی اقــوام مختلــف اســتـ  ســعی دارد بــا تحلیــل و بررســی خرده  نمایش 
زنانــه  ی »خالــه رورو1«، عــالوه بــر معرفــی ایــن آییــن، بــه ردیابــی شــاخص  های فرهنــگ عامــه 
در رونــد تولیــد متــون نمایشــی ایــران بپــردازد و بــه راهکارهــای بومی ســازی ادبیــات نمایشــی 
نیــز توجــه نشــان دهــد. بازی  هــای نمایشــی زنانــه، یکــی از بهتریــن وســایل بــرای رســیدن 
بــه اهــداف آموزشــی، پرورشــی و فرهنگــی جامعــه  ی زنــان اســت كــه آنهــا را قــادر می  ســازد 
رویدادهــای مهــم جامعــه  ی خــود را دوبــاره تجربــه كننــد و بدین  ترتیــب، ســازگاری بیشــتری 

بــا محیــط داشــته باشــند.

1ـ3ـ بیان مسأله
حضــور زنــان در تاریخ نــگاری ایرانــی در اســناد و مــدارک معتبــر بــه جای مانــده از گذشــته، 
پیچیــده و تــا انــدازه ی زیــادی رازآلــوده اســت. ایــن مســأله، از برداشــت جامعــه  ی ایرانی نســبت 
ــگ از  ــیار كمرن ــناختی بس ــر و ش ــخ، تصوی ــن رو در تاری ــرد؛ از ای ــمه می  گی ــان سرچش ــه زن ب
زنــان نســبت  بــه مــردان دیــده می  شــود. بســیاری از تفریحــات زنــان تــا اواخــر دوره  ی قاجــار، 
ــا،  ــا، روضه خوانی ه ــا، بازاره ــون زیارتگاه ه ــخص همچ ــی مش ــا و مکان های ــی خانه ه ــه اندرون ب
تماشــای تعزیــه و حضــور در طبیعــت، همزمــان بــا برخــی ســنت های ایرانــی همچــون نــوروز و 
1. Xale Rovrov
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ســیزده به در محــدود می شــد. مشــروطیت و آغــاز جریــان نوســازی اجتماعــی در اواخــر قاجــار 
ــی كــه تفریــح  ــان پستونشــین قــرار داد؛ زنان ــازه را در پیــش روی زن و پهلــوی اول، دنیایــی ت
ــا  ــت وگذار در بازاره ــالل آور، گش ــا م ــز ام ــای خاطره انگی ــن و دورهمی ه ــود را در حمام رفت خ
ــاالی پشــت بام های خانه هــا منحصــر  و تماشــای شــکوه و عظمــت لشــکریان و كشــوریان از ب
می دانســتند، بــا شــرایطی تــازه روبــه رو شــدند. امــا ایــن تغییــرات در حــد چنــد كالن شــهر 
ــوان  ــه عن ــه ب ــد و در نتیجــه، بازی  هــای نمایشــی محفل  هــای زنان ــران محــدود مان ــزرگ ای ب
ــتاها انتشــار و  ــان شــهرهای كوچــک و روس ــن زن ــت، بی ــراز هوی ــک عنصــر ســرگرمی و اب ی

گســترش یافــت.
ــد كــه حضــور  ــه شــمار می آی ــان، دریچــه ای مناســب ب بازی  هــا و آیین  هــای نمایشــی زن
زنــان را در تاریــخ ایــران بازمی تاباننــد. ایــن بازتابــش شــفاهی، واقعیت هایــی را از حضــور زنــان 
ایرانــی در روزگاران گذشــته ارائــه می دهــد. برگــزاری و اجــرای بازی  هــای نمایشــی، شــیوه  ای 
ــا جامعــه  ی بســته  ی اطرافشــان بــوده   كــه بــه عنــوان یــک شــکل از  ــان ب بــرای رویارویــی زن
بیــان هویــت فــردی، بــا اســتقبال جمعــی بــه نســل بعــد هــم منتقــل شده  اســت. اجــرای ایــن 
نمایش  هــا عــالوه بــر پند  آمــوزی و درس اخالقــی، بــر تقویــت روابــط حســی و عاطفــی میــان 

زنــان و حــس بــا هــم بــودن تأكیــد دارد. 

1ـ4ـ اهداف و ضرورت
»حضــور زن در فرهنــگ نمایشــی مــا حکایــت غریبــی اســت. تحریــم اجــرای نقــش توســط 
زنــان و پنهــان بــودن آنــان در جامعــه، هویتــی رؤیایــی بــه ایــن نقــش بخشیده  اســت... زنــان 
قدیــم مــا، در پشــت چــادر ســیاه و روبنــدی بــر چهــره پنهــان بوده  انــد. همیــن شــمایل، بــه 
نمایش  هــای ســنتی نیــز راه یافته  اســت... . در هرمــزگان، هــر زمــان كــه در نمایــش نقــش زنــی 
ایفــا شــود، مــرد بــا پوشــش لبــاس زنانــه  ی محلــی بــه تــن و ســربند بــه ســر و نقــاب )بوركــه( 
بــر چهــره، نقــش را بــازی می  كنــد.« )ذوالفقــاری، 1367: 12(. بــا توجــه بــه دگرگونــی یا خاموشــی 
ــه  ــد ب ــک می  توان ــوردی هــر ی ــه  ی م ــه، بررســی و مطالع بســیاری از آیین  هــای نمایشــی زنان
نگهــداری و ثبــت داده  هــای فرهنگــی بینجامــد. نمایــش »خالــه رورو« بــه علــت اقبــال عمومی، 
بــه مــرور زمــان از شــهرهای بــزرگ گرفتــه تــا روســتاهای دورافتــاده انتشــار یافــت و بــا آداب و 
رســوم قومــی هــر منطقــه تركیــب شــد، و تنــوع اجرایــی ویــژه  ای بــه وجــود آورد كــه تــا از بین 
ــت  ــا را ثب ــی، آنه ــای توصیف ــا مردم  نگاری  ه ــوان ب ــد. می  ت ــگاری دارن ــت قوم  ن ــد، قابلی نرفته  ان
و ضبــط كــرد تــا مــواد و اطالعــات كافــی بــرای اجراهــای صحنــه  ای و درک بیشــتر معانــی و 

نشــانه  های رفتــاری آنهــا فراهــم شــود.  

1ـ5ـ روش  شناسی
ایــن پژوهــش بــر اســاس روش  هــای كیفــی مردم  شناســی تهیــه و تنظیــم شده  اســت؛ بــر 
ــا اســتفاده از تکنیک  هــای مردم  شــناختی و بهره  گیــری از شــیوه  ی مشــاهده  ی  ایــن اســاس، ب
مشــاركتی، مصاحبه  هــای مکــرر در میــدان تحقیــق از مهم  تریــن شــیوه  های پژوهــش حاضــر 
اســت. گــردآوری مطالــب ایــن مقالــه در ســه مرحلــه صــورت گرفــت: ابتــدا متــن اولیــه بــر 
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اســاس خاطــرات شــنیداری و دیــداری دوران كودكــی و مصاحبــه بــا برخــی از افــراد كهنســال 
تنظیــم شــد؛ دوم، از طریــق پــرس و جــو بــا كســانی كــه ایــن مجلــس را از نزدیــک دیده  انــد، 
اطالعــات دریافتــی برداشــت و هماهنــگ شــد؛ در انتهــا نیــز بــا مراجعــه بــه چندیــن كتــاب و 
تطبیــق ایــن مراســم بــا ســایر افــراد و لحــاظ كــردن جزئیــات، تکمیــل و تنظیــم نهایــی شــد. 

1ـ 6ـ پیشینه  ی تحقیق
در كتاب  هــای اندكــی بــه مجالــس تقلیــد زنــان اشــاره شده  اســت كــه در ادامــه بــه برخــی 
ــر محمــود كتیرایــی )1346(،  ــا خشــت اث ــار اشــاره می  شــود: از خشــت ت از مهم  تریــن ایــن آث
نیرنگســتان اثــر صــادق هدایــت )1342(، عقایــد و رســوم عامــه از ابراهیــم شــکورزاده )1363(. 
ــاً گزارش  هایــی فاقــد تحلیــل نظــری و زیبایی  شناســانه اســت و تنهــا  ــار صرف بیشــتر ایــن آث
بــرای تبییــن مســأله و درک مختصــات كلــی آن در ایــران قابــل اعتنــا اســت. انجوی  شــیرازی 
)1352( در كتــاب »بازی  هــای نمایشــی«، بــه تعــدادی از خــرده نمایش  هــای شــادی  آور 
ــاب  ــای نمایشــی در كت ــه تشــریح بازی  ه ــد. صــادق عاشــورپور )1390(، ب ــه اشــاره می  كن زنان

ــردازد. ــه  ی 7« می  پ »نمایش  هــای عامیان

2ـ چارچوب نظری
ــی، و  ــی فرهنگ ــای انسان  شناس ــن نظریه  ه ــی از مهم  تری ــای برخ ــر مبن ــش ب ــن پژوه ای
ــوازی و شــیوه  های تفســیر آن، یکــی  ــا صــورت گرفته  اســت. اســطوره  های م ــا و نماده آیین  ه
ــا  ــی ب ــل توجــه در شــناخت آیین  هاســت. ج. ف. بیرلیــن در 1994 م در كتاب از نظریه  هــای قاب
عنــوان اســطوره  های مــوازی، موضــوع انتقــال تاریــخ شــفاهی از نســلی بــه نســل دیگــر را مطرح 
كــرد. بــر ایــن اســاس از دیــدگاه روانشــناختی1، آیین  هــا محصــول ذهــن بشــر و بنابرایــن، در 
ــژوه نامــدار  ــاده2، اسطوره  شــناس و دین  پ ــان همــه  ی انســان  ها مشــترک   اســت. میرچــا الی می
رومانیایــی، در كتــاب آیین  هــا و نمادهــای تشــرف )1392( بــه تفســیر ایــن نظریــه می پــردازد 
كــه: »آنچــه از واژه  ی كلــی »فرهنــگ« دریافــت می  شــود و همــه  ی ارزش  هــای روحانــی را در بــر 
می  گیــرد، فقــط بــرای كســانی قابــل دســترس اســت كــه تشــرف  یافته و راز آموختــه باشــند.« 
دخترانــی كــه همــراه بــا زنــان كهنســال در مجالــس نمایــش »خالــه رورو« شــركت می  كننــد، 
عــالوه بــر مشــاركت در آییــن، بــه صــورت عینــی شــاهد عقوبــت زنانــی سبک  ســر هســتند و 
بــه تزكیــه  ی رفتــار می  رســند؛ چیــزی كــه پیــران از آنــان انتظــار دارنــد. میرچــا الیــاده در فصل 
هفتــم كتــاب اســطوره، رویــا، راز )1394(، بــه اســاطیر زایــش می  پــردازد و ســیر تکامــل فــرد را 
بــا تکامــل نــژادی مرتبــط می  دانــد. نمایــش »خالــه رورو« مشــابه بــا اســطوره  های زایــش، الگــو 
و مدلــی اســت بــرای اعمــال انســانی كــه بــر اخالقیــات و رعایــت قوانیــن قبیلــه  ای تأكیــد دارد 
و نمونــه  ای اســت بــرای دوری  گزیــدن از رفتــاری سبکســرانه و هشــداری بــرای زنــان و دخترانی 
كــه شــاهد ایــن رویدادنــد. درســت هماننــد شــركت ُجســتن در یــک مراســم خــاص كــه بــرای 
معالجــه  ی یــک بیمــار یــا تشــرف یــک شــمنـ  نوآمــوزـ  انجــام می  شــود. مصــداق نمایشــی آن، 

1. Psychological
2. Eliade, Mircea
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كاتارسیســمی1 اســت كــه ارســطو2 در پایــان تــراژدی انتظــار دارد. 
ــه اســت كــه ریشــه  هایی  ــه  ی خاطــرات و حســرت  های زنان ــه رورو«، رنج  نام نمایــش »خال
ــق  ــد دادن، خل ــرای پن ــی ب ــی اخالق ــا تمثیل ــتعاره ی ــرض اس ــه ف ــا ب ــاطیری دارد و تنه اس
ــد و  ــه فرزن ــودک، عشــق ب ــادر و ك ــی م ــه حــس مبهمــی اســت از یکپارچگ نشده  اســت بلک
ســتایش و نکوداشــت زایــش و تولــد. تجربــه  ای عرفانــی از حمــل یــک موجــود زنــده در زهــدان، 
داشــتن احساســی ژرف از تولــد و زایــش بــه همــان صــورت كــه خداونــد بــه مخلوقاتــش جــان 
ــه همــان صــورت كــه انســان، نخســتین  ــه رورو« نقــل یــک حیــات اســت؛ ب می  دهــد. »خال
اســطوره  ی زایــش زمیــن را تعریــف می  كنــد زنــان بــا اجــرای ایــن نمایــش، احســاس هویــت 
ــرای  ــات مجــدد ب ــروی حی ــی داشــتن نی ــد، احســاس همبســتگی خانوادگــی و توانای می  كنن
بقــای آدمــی، و ایــن احســاس بــه آنهــا قــدرت و نیــروی اقتــدار می  بخشــد. در ایــن نمایــش 
مردهــا نقــش فرعــی می  یابنــد و بــه حاشــیه رانــده می  شــوند و ایــن زنــان هســتند كــه قــدرت 
را بــه دســت می  گیرنــد؛ محفلــی كــه مــردان را بــه آن راهــی نیســت و ایــن نمــود اقتــداری 

زنانــه اســت. 

3ـ آیین  های زایش در میان اقوم ایرانی
ایــران، ســرزمین فرهنــگ و آیین  هــای پــر شــور ســنتی و محلــی اســت. رســم و رســومی 
كــه هــر چنــد ایــن روزهــا خیلــی از آنهــا بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده  اند، امــا هنــوز 
ــد و در جشــن  ها و مراســم  ها، جــای خاصــی  ــه سنت  هایشــان وفادارن ــه ب ــی ك هســتند مردم
ــد. یکــی از آیین  هــا و رســم و رســوم  هایی كــه هنــوز در بیشــتر  ــرای آنهــا در نظــر می  گیرن ب
ــوزاد اســت؛  ــد ن ــان و تول ــزار می  شــود، مراســم ســنتی مخصــوص زایم ــران برگ شــهرهای ای
مراســم و جشــن  هایی كــه ریشــه در فرهنــگ اصیــل مــردم ایــن ســرزمین دارد و مشــابهش در 
هیــچ جــای دنیــا دیــده نمی  شــود. از دیربــاز، زایمــان همــواره یکــی از مهم  تریــن بخش  هــای 
زندگــی زنــان بــوده و اســت؛ نوعــی رنــج و مــرارت و در عیــن حــال شــیرینی خــاص از احســاس 
ــات  ــن موضوع ــه از مهم  تری ــارداری ك ــان در دوران ب ــالش زن ــت و ت ــد، و زحم ــود فرزن وج
مجالــس زنانــه اســت. در فرهنــگ ایرانــی، قابلــه چنــان ارزش واالیــی دارد كــه حتــی بســیاری 
ــان و یاری  رســانی در  ــاک گردانیــدن زهــدان زن ــوی ناهیــد نظیــر پ از خویشــکاری  های ایزدبان
ــگاه باعــث شــده نقــش قابله  هــا  ــه او منســوب اســت )پــورداود، 1353: 259(. همیــن ن زایــش، ب
ــو فراتــر رفتــه، همچــون جادوپزشــکان و ایــزدان زمینــی شایســته  ی  در قدیــم از مراقبــت زائ

ســتایش باشــند )متیــن، 1389: 59(.  
ــد  ــد از تول ــه بع ــن مراســمی ك ــا در اولی ــل: اردبیلی  ه ــان در اردبی ــوم زایم ـ آداب و رس
نــوزاد برگــزار می  شــود بــرای زن زائــو، قویمــاق درســت می  كننــد؛ قویمــاق یــا همــان كاچــی، 
بــه صــورت ســنت در اكثــر نقــاط ایــن خطــه بــه عنــوان اولیــن غــذا بعــد از زایمــان محســوب 
ــان حــق اســتفاده از قویمــاق آن ســفره را  ــا زن ــه تنه ــذر و ســفره  ی قویمــاق ـ ك می  شــود. ن
دارنــد ـ از دیگــر رســم  های مرتبــط بــا ایــن غذاســت. در مراســمی كــه بــرای زن زائــو برگــزار 
1. Catharsis

2. فیلسوف یونان باستان )322-384 ق. م(
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ــد. ــی می  كنن ــان پذیرای ــو و مهمان ــا قویمــاق از زن زائ می  شــود، ب
ـ آداب و رســوم زایمــان در اصفهــان: معروف  تریــن مراســم آیینــی زایمــان اصفهانی  هــا، 
مراســم ســنتی حمــام زالــون اســت. مراســم حمــام زالــون در حمــام عمومــی محــل برگــزار 
ــرد.  ــام می  ب ــه حم ــو را ب ــد و بقچــه  ی زائ ــام می  آی ــه دالک از حم ــن صــورت ك می  شــود؛ بدی
ــد، اســتاد حمامــی در ســر بینــه  ی حمــام اســفند دود  ــه حمــام می  رون ــوام نزدیــک ب بعــد اق
ــول  ــاد پ ــادر عــروس و دام ــی می  كنــد، ســپس از م ــا شــربت پذیرای می  كنــد و از مهمان  هــا ب
ــو می  دهنــد. همچنیــن  ــه زائ ــا ب و انعــام می  گیــرد. بعــد از حمــام، معمــوالً هفــت عــدد خرم
هفــت مغــز درســت می  كننــد كــه شــامل مغــز بــادام، پســته، گــردو، فنــدق، نخوچی، شــاهدانه 
و شــکر اســت. اگــر فرزنــد پســر باشــد، پلــو مــاش می  پزنــد و اگــر دختــر باشــد، بایــد عــدس 

پلــو تهیــه كننــد و همــراه دیگــر غذاهــا بــر ســفره بگذارنــد.
ــد  ــه تول ــوط ب ــوچ در جشــن  های مرب ــتان: مــردم بل ــان در بلوچس ــوم زایم ـ آداب و رس
ــرای  ــه اج ــتگان ب ــل، بس ــع حم ــس از وض ــد. پ ــپتاكی می خوانن ــو و ش ــای هال ــوزاد، آوازه ن
ترانــه  ی شــپتاكی می  پردازنــد. معمــوالً ایــن ترانــه بــه صــورت دســته  جمعی و میــان دو گــروه 
از خواننــدگان بــه صــورت ســؤال و جــواب تعویــض می  شــود. ترانــه  ی الر و ششــگانی نیــز در 

ــده می  شــود.  ــوزاد خوان ــد ن شــب ششــم تول
ــز: یکــی از مراســم بعــد از زایمــان كــه در آذربایجــان  ــان در تبری ــوم زایم ـ آداب و رس
ــن  ــت. در ای ــوزاد اس ــذاری ن ــم نام  گ ــود، مراس ــزار می  ش ــکوه برگ ــوز باش ــز هن ــرقی و تبری ش
اســتان از روزی كــه نــوزاد بــه دنیــا آمــد تــا روز نام  گــذاری، اگــر دختــر باشــد، فاطمــه و اگــر 
پســر باشــد، محمــد صــدا می  كننــد. هفــت روز كــه از تولــد نــوزاد گذشــت، از فامیــل نزدیــک 
دعــوت می  شــود كــه در مراســم نام گــذاری شــركت كننــد. پــس از انتخــاب نــام، یــک نفــر در 
گــوش راســت نــوزاد اذان می  خوانــد و در گــوش چپــش اقامــه می  كنــد، ســپس نــام انتخــاب 
شــده را در گوشــش می  گویــد. بعــد از آن، نــوزاد را بــه نفــر ســمت راســت خــود می  دهنــد و 
ایــن كار تکــرار می شــود تــا مجــدداً بــه نفــر اول بازگردنــد. بــه هنــگام دســت بــه دســت كــردن 

نــوزاد نیــز ایــن شــعر را می  خواننــد:
آل اوشاغی، وئر اوشاغی )بچه را بگیر، بچه را بده(.

ساخال بو اوشاغی )خدایا این بچه را حفظ كن(.
ـ آداب و رســوم زایمــان در شــیراز: شــیرازی  ها هــم مراســم حمــام زایمــان دارنــد. اگــر 
ــه باشــد مراســم را آن جــا برگــزار می  كننــد، امــا ایــن  هنــوز حمــام عمومــی در نزدیــک خان
ــده  ای  ــه حمــام، ع ــن ب ــرای رفت ــد. ب ــه جشــن می  گیرن ــن مراســم را بیشــتر در خان ــا ای روزه
ــو »كاچــی« مخصــوص شــیرازی  ــرای زائ ــن مراســم، ب ــد. در ای ــوت می  كنن از آشــنایان را دع

ــد. ــن می  گیرن ــنتی جش ــای س ــدن ترانه  ه ــا خوان ــد و ب ــت می  كنن درس
ــو  ــو آب روغن ــه زائ ــان ب ــد از زایم ــا بع ــان: كرمانی  ه ــان در کرم ــوم زایم ـ آداب و رس
ــوی  ــروف و مق ــای مع ــی از كاچی  ه ــه یک ــو ـ ك ــک مراســم خــاص، آب روغن ــد. در ی می  دهن
كرمانــی اســتـ  بــرای زن زائــو طبــخ می  شــود. در ایــن مراســم، بــا قوَوتــو1 و قهــوه از مهمانــان 

1. قاووت، نوعی پودر خوراكی.
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پذیرایــی می  كننــد. كرمانی  هــای قدیمــی معتقدنــد كــه ایــن كاچــی، تــوان از دســت رفتــه  ی 
ــد. ــه او برمی  گردان ــو را ب زائ

ـ آداب و رســوم زایمــان در گیــان: مراســم گهواره  بنــدان، یکــی از جشــن  های قدیمــی 
اســت كــه هنــوز هــم در گیــالن و در بیشــتر روســتاهای ایــن اســتان برگــزار می  شــود. در ایــن 
مراســم یکــی از زنــان بــزرگ فامیــل، گهــواره  ی كــودک را مرتــب و آمــاده می كنــد، ســه بــار 
نــوزاد را از زیــر دســته بــه بیــرون گهــواره می  بــرد و از روی دســته  ی گهــواره داخــل می  كنــد و 
بعــد بــرای اولیــن بــار، نــوزاد را در گهــواره می  پیچــد. مهمانــان حاضــر در اتــاق نیــز روی گهــواره 
نُقــل می  پاشــند و هلهلــه ســر می  دهنــد. در ایــن مراســم كــه بیشــتر زن  هــا حضــور دارنــد، هــر 

كــس بــه انــدازه  ی تــوان مالــی خــود، هدیــه  ای درون گهــواره  ی نــوزاد می  گــذارد.
ـ آداب و رســوم زایمــان در لرســتان و خوزســتان: در مناطــق بختیاری  نشــین و عشــایری 
ــرای نام  گــذاری كــودک  ــز ب ــزان، مراســم خــاص دیگــری نی ــر از كاچی پ ــه غی ــذه، ب ــد ای مانن
ــوزاد خــودداری  ــرای ن ــوام نزدیــک ب ــن مراســم معمــوالً از انتخــاب اســم اق وجــود دارد. در ای
می  كننــد؛ زیــرا آن را بــد شــگون می  داننــد. نــوزاد را ســه روز پــس از تولــد، بــه حمــام می  برنــد؛ 

هفــت روز پــس از تولــد نیــز هــم نــوزاد و هــم زائــو بــه حمــام می  رونــد.
ــه در  ــی ك ــه خصــوص مردم ــدران ب ــردم مازن ــدران: م ــان در مازن ــوم زایم ـ آداب و رس
ــن مراســم  ــه   ای ــد. از جمل ــوزاد دارن ــد ن ــرای تول ــد، مراســم خاصــی ب روســتا زندگــی می  كنن
ــد  ــد فرزن ــان تول ــرد: زم ــر اشــاره ك ــوارد زی ــه م ــوان ب ــروكال، می  ت ــاد و ك در روســتای ایمن  آب
ــود،  ــل مول ــوم(، غس ــام )ده حم ــتن(، ده حم ــوم بش ــودک )ن ــذاری ك ــردن(، نام  گ ــه بک )وچ
گهواره  بنــدی )گهــره بندونــی(، دنــدان ســری )دنّــون ســری(، ســوراخ كــردن گــوش )گــوش 
راهکــری(، ختنــه ســوران )ختنــه ســرون یــا چیــک ورینــی(. بعــد از بــه دنیــا آمــدن نــوزاد، پدر 
دامــاد گوســفندی را بــه نیــت ســالمتی مــادر و فرزنــد قربانــی می  كنــد و تمــام گوشــت آن را 
بــه نیازمنــدان روســتا می  دهــد. بعضی  هــا هــم كــه وضــع مالــی مناســبی ندارنــد، بــه كشــتن 
ــد برگــزار  ــردم كــه حتمــاً بای ــن م ــد. یکــی از جشــن  های خــاص ای خــروس بســنده می  كنن
شــود، جشــن »ده حمــوم« اســت. مراســم ده حمــام بــا پذیرایــی نهــار از مهمانانــی كــه از روز 
قبــل دعــوت شــده  اند، برگــزار می  شــود كــه همــه  ی آنهــا زنــان فامیــل، بســتگان و همســایگان 
ــا روز ده حمــام، تمامــی لباس  هــا  ــه ویــژه مــادر عــروس كــه ت ــواده  ی عــروس ب هســتند. خان
ــه  ــا را ب ــی آنه ــم خاص ــا مراس ــت، ب ــاده كرده  اس ــداری و آم ــوه  اش را خری ــواره  ی ن ــی گه حت
خانــه  ی دختــرش می  بــرد. پایــان بخــش مراســم، غســل مولــود در حمــام روســتا اســت. نــوزاد 
را پــس از شستشــو در آغــوش مــادرش قــرار می  دهنــد و بــا ریختــن آب بــر ســر مــادر، هماننــد 
آییــن غســل ترتیبــی بــا ذكــر صلــوات بــه غســل مولــود می  پردازنــد. در ایــن زمــان زنــان حاضر 
در حمــام بــه شــادی و كــف زدن و حتــی بــه »چکــه ســما« می  پردازنــد؛ چکــه ســما نوعــی 

آییــن مازندرانــی اســت كــه بــا خوانــدن و كــف زدن )چّکــه( همــراه اســت. 
ــان   ــوزاد در خراس ــذاری ن ــی: مراســم نام  گ ــان جنوب ــان در خراس ــوم زایم ـ آداب و رس
جنوبــی، در شــب ششــم تولــد انجــام می شــود و نــام فرزنــد را پــدر و مــادر بچه یــا پدربــزرگ او 
از روی قــرآن انتخــاب می كنــد؛ چنــد اســم را در چنــد بــرگ كوچــک وســط قــرآن می گذارنــد، 
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ســپس قــرآن را بــاز می  كننــد و هــر نامــی كــه بیایــد، همــان را بــرای كــودک برمی  گزیننــد. 
ــن او  ــر ت ــز ب ــاس قرم ــوند و لب ــع می ش ــزرگان جم ــوام و ب ــوزاد، اق ــد ن ــم تول ــب شش در ش
می  پوشــانند، یــا پارچــه  ای قرمــز رنــگ روی ســر، صــورت و قنــداق نــوزاد می اندازنــد. ســپس 
او را بــه آغــوش می  گیرنــد بــا ایــن اعتقــاد كــه نــوزاد در ایــن شــب نبایــد روی زمیــن باشــد. 
ــم رواج دارد،  ــوز ه ــزار می  شــد و هن ــاز برگ ــه در خراســان جنوبی از دیرب ــر مراســمی  ك از دیگ
مراســم عقیقــه ی نــوزاد اســت كــه در شــب هفتــم تولــد انجــام می شــود؛ در ایــن مراســم، ابتــدا 
مــوی كــودک را می چیننــد و اگــر والدیــن تــوان مالــی داشــته باشــند، هــم وزن ایــن مــو طــال 
ــرای ســالمت یــا طــول عمــر كــودک صدقــه می  دهنــد. پــس از  یــا نقــره قــرار می  دهنــد و ب
ــی گوســفند و اطعــام خویشــان و نیازمنــدان می رســد. پــدر و  ــه قربان چیــدن مــوی، نوبــت ب
مــادر كــودک نبایــد از گوشــت ایــن قربانــی بخورنــد. پخــت ایــن غــذا هــم بایــد بــا دقــت انجــام 
شــود تــا اســتخوانی از قربانــی شکســته نشــود؛ زیــرا ایــن اســتخوان  ها بایــد پــای یــک درخــت 

كاشــته شــود تــا عمــر كــودک افزایــش یابــد و چــون درختــی ببالــد و رشــد كنــد.
ـ آداب و رســوم زایمــان در کاشــان و دامغــان: آییــن ُگل غلتــان یکــی از مشــهورترین 
مراســم ســنتی ایــن منطقــه اســت. ایــن مراســم بیشــتر توســط مــادر، خالــه، عمــه و مادربزرگ 
بــرای نوزادانــی اجــرا می  شــود كــه اولیــن بهــار زندگــی خــود را ســپری می كننــد. اگــر تولــد 
ــان  ــر از زن ــد نف ــان رویــش گل  هــای محمــدی همــراه باشــد؛ چن ــا فصــل بهــار و زم ــوزاد ب ن
فامیــل، صبــح بــرای چیــدن گل بــه بــاغ و مــزارع می  رونــد و بــا ذكــر صلــوات و خوانــدن ابیــات، 
گل  هــای چیــده شــده را پرپــر می  كننــد. ســپس نــوزاد را در خانــه حمــام می  كننــد و پــس از 
خشــک كــردن تــن و بدنــش، او را میــان پارچــه  ای ـ كــه معمــوالً ســفید اســت ـ می  پیچنــد و  
بچــه را  در بســتری از گل  برگ  هــای محمــدی می  خواباننــد. پــس از اجــرای مراســم، از مهمانــان 

بــا چــای و شــربت و شــیرینی پذیرایــی می شــود. 
ـ آداب و رســوم زایمــان در کردســتان: اولیــن جشــن تولــد نــوزاد در كردســتان، »گویــزه 
وانــه« نــام دارد. گویــزه وانــه، مژدگانــی گرفتــن از پــدر نــوزاد اســت؛ هــر كــس زودتــر از بقیــه 
بتوانــد خبــر بــه دنیــا آمــدن و جنســیت نــوازد را بــه پــدرش برســاند، مژدگانــی خوبــی دریافــت 
ــرای  ــوزاد، گهــواره، لبــاس و هدایایــی را ب ــواده  ی زن چنــد مــاه پیــش از تولــد ن می  كنــد. خان
او تهیــه می كننــد و در مــاه هفتــم و قبــل از بــه دنیــا آمــدن نــوزاد، آن را بــه خانــه  ی دختــر 
ــه  ــا كیســه  هایی را ب ــه ی ــه می شــود، جعب ــوزاد تهی ــرای ن ــه ب ــی ك ــار هدایای ــد. در كن می  برن
شــکل  های مختلــف تزییــن می  كننــد و در آن قــاووت می  ریزنــد. ایــن بســته  های تزئینــی بــه 
میهمانانــی هدیــه داده می  شــود كــه بــه قصــد عیــادت یــا دیــدار از زن زائــو نــزد وی می  آینــد. 
بانــوان یــا افــراد نزدیــک فامیــل، خــود را ملــزم می  داننــد طــی یــک هفتــه بــه دیــدن زن زائــو 
ــه«  ــی »كوران ــدار را در اصطــالح محل ــی و دی ــن میهمان ــد. ای ــد شــده برون ــازه متول ــوزاد ت و ن

می  نامنــد. 
ــان  ــه، می ــا نن ــی مام ــام عموم ــا ن ــه و ب ــزگان: قابل ــان در هرم ــوم زایم ـ آداب و رس
ــد  ــادر كمــک مي  كن ــه م ــی دارد؛ چــرا كــه ب ــگاه باالی ــرام و جای ــی احت خانواده  هــای هرمزگان
نــوزاد خــود را بــه دنیــا بیــاورد و بــه دلیــل تجربــه  اي كــه در ایــن زمینــه دارد، كارهــاي نــوزاد را 
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در روزهــاي اولیــه انجــام مي  دهــد. او مراقبــت از مــادر و نــوزاد را در ده روز اول تولــد بــه عهــده 
مي گیــرد؛ ســه روز در ســه وعــده، غذایــي مقــوي از كــره و شــکر تهیــه مي  كنــد1 و بــه نــوزاد 
مي  دهــد، و غــذاي مخصوصــی2 را بــراي مــادر مي  پــزد و تــا روز دهــم نیــز بــه صــورت تمــام 
ــق  ــود و طب ــام مي  ش ــد از ده روز، كار وي تم ــوالً بع ــد. معم ــادر مي  مان ــوزاد و م ــار ن ــت كن وق
رســم عــالوه بــر دســتمزد، صابــون، خلعــت و كلــه قنــد نیــز بــه بــه عنــوان هدیــه دریافــت 
ــه  ــا نن ــه مام ــوزاد ب ــر صاحــب ن ــه اگ ــاد وجــود دارد ك ــن اعتق ــون ای ــورد صاب ــد. در م می  كن
صابــون ندهــد، او در روز قیامــت بــا دســتاني خونیــن در مقابــل صاحــب نــوزاد ظاهــر مي  شــود. 
در گذشــته، احتــرام مامــا ننــه بــه قــدري بــود كــه اختیــار داشــت نامــی بــرای نــوزاد پیشــنهاد 
دهــد، یــا گاه نــام او را انتخــاب كنــد. در ایــن رســم، اقــوام نزدیــک بــراي شــام دعــوت مي  شــدند 
و پــس از شــام، زن  هــا كنــار مــادر و نــوزاد مي  ماندنــد و مردهــا بــه اتــاق دیگــري مي  رفتنــد؛ 

چراكــه ایــن مراســم، مراســمي زنانــه بــود و مردهــا در آن شــركت چندانــي نداشــتند. 
در هرمــزگان مــردم بــه ویــژه خانــواده  ی دامــاد، انتظــار دارنــد عــروس خیلــی زود بــاردار 
شــود و اگــر ایــن مرحلــه بــرای كســی دو ســال طــول بکشــد، برایش عیــب و ایــراد می  تراشــند؛ 
از ایــن رو شــوهران، زنــان خــود را مجبــور می  كننــد تــا قبــل از اینکــه چلــه ـ نحســی بگیرنــد، 
بــاردار شــوند. بــه هنــگام اطــالع از بــارداری، خانــواده  ی عــروس مراســمی برگــزار می  كننــد كــه 
در آن همــه  ی اقــوام و همســایگان، و خانــواده  ی عــروس و همســرش دعــوت می  شــوند و بــاردار 
بــودن دخترشــان را بــه اطــالع جمــع می  رســانند؛ ســپس بــا میــوه، شــیرینی و چــای و شــربتی 

كــه مــادر عــروس تهیــه كرده  اســت، از همــه پذیرایــی می  شــود.

4ـ تقلید زنانه، یک سنت نمایشی
تقلیــد زنانــه و بازی  هــای شــادی  آور كــه روزگاری در اندرونــی خانه  هــا موجبــات ســرگرمی 
بانــوان را فراهــم می  كــرد، در بلنــد مــدت بــه ســنتی نمایشــی تبدیــل شــد. شــادی  آفرین  ها، 
عصــاره  ی زبــان خامــوش و گوینــده  ی دردهــای نهفتــه  ی مردم  انــد. قهرمــان نمایــش بــه ویرانــی 
ــود  ــط موج ــم غل ــی، نظ ــاگران ویران ــا تماش ــان ب ــردازد و در پای ــت، می  پ ــت اس ــه نادرس آنچ
ــول  ــواره در ط ــروم، هم ــر مح ــوام و قش ــوص ع ــه خص ــی ب ــان ایران ــرد. زن ــن می  گی را جش
ــرای  ــط، وســیله  ای ب ــط غل ــد و تمســخر قوانیــن و رواب ــج كشــیده بوده  ان ــخ، مهجــور و رن تاری
ــاز و اوج خــرده  ــار ســنگین زندگــی بوده  اســت. نقطــه  ی آغ تســکین دردهایشــان و تحمــل ب
نمایش  هــای شــادی  آور زنانــه را می  تــوان از عصــر قاجــار تــا دوران پهلــوی اول نــام بــرد؛ زمانــی 
ــرده  ــد. خ ــذاری ش ــران پایه  گ ــی در ای ــت غرب ــی و حضــور مدنی ــی از تجددطلب ــه روزنه  های ك
نمایش  هــای شــادی  آور زنانــه در یــک حركــت و نیمــه جنبــش فرهنگــی و هنــری، بازتــاب عدم 
حضــور زنــان در تصمیم  گیــری و مناســبات اجتماعــی آن دوران بــود كــه در چهارچوب جلســات 
هفتگــی یــا ماهانــه بــروز یافــت. زنــان در جشــن  ها )عروســی، پاتختی، پاگشــاكنان، شــب شــش 
و نام  گــذاری نــوزاد، ختنــه ســوران( تــا دور از چشــم شــوهران فرصتــی می یافتنــد، بــه »بــازی« 
ــه« شــهرت  ــه نمایــش دادن »بازی  هــای عامیان ــی كــه ب و نمایــش شــادی می  پرداختنــد؛ زنان

1. ُجالب، َگرمی.
2. كاچی
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داشــتند، بــه درخواســت دیگــران خــود را می  آراســتند و بــه بــازی و هنرنمایــی می  پرداختنــد. 
بیشــتر بازی  هــای زنانــه در خصــوص مســائل و مشــکالت زنــان ماننــد داشــتن هــوو، بدرفتــاری 
مــردان، ســختگیری مــادر شــوهران، نافرمانــی دختــران، ازدواج اجباری، خواســتگاری و مســائلی 
ــا، بخشــی از  ــن نمایش  ه ــز اجــرا می  شــد. ای ــب كمــدی و طن ــود كــه در قال ــن دســت ب از ای
فولکلــور و فرهنــگ ایــران اســت كــه بــه دلیــل ویژگــی زبانــی  اش، بــه نمایش  هایــی مردمــی 
تبدیــل شــد و در هــر شــهر و روســتایی كــه بــه اجــرا درآمدنــد، زبــان همــان شــهر و روســتا 
را بــه خــود گرفتنــد. ایــن نمایش  هــا متــن از پیــش نوشــته شــده  ای نــدارد؛ اشــعار عامیانــه  ای 

اســت كــه هویــت ســراینده و تاریــخ ســروده شــدن آنهــا مشــخص نیســت.

5ـ ویژگی  های روانی نمایش  های زنانه
5ـ1ـ بــازی: نخســتین عنصــر موجــود در ایــن خــرده نمایش  هــا، بــازی اســت. مهم  تریــن 
نکتــه در بــازی، فعالیــت و عمــل اســت؛ عملــی كــه باعــث كســب لــذت و آرامــش و بــرآوردن 
نیازهــا می  شــود. بــازی وســیله  ای ســاده بــرای عقده  گشــایی  های درونــی انسان  هاســت؛ 
بســیاری از شــیوه  های رفتــار و زندگــی اعــم از مثبــت و منفــی، از طریــق بــازی انتقــال می  یابــد. 
هــر بــازی، نمــودی از امیــال، خواســته  ها و نیازهــای مــردم در ســنین مختلــف اســت كــه بــا 

تجزیــه  ی دقیــق و بازشناســی آن، می  تــوان روحیــات و خلقیــات مــردم آن را شــناخت.
ــز و  ــود طن ــه، وج ــای زنان ــر در نمایش  ه ــن عنص ــدی: دومی ــوخ  طبعی و کم 5ـ2ـ ش
ــه  ــد ك ــه انســان می  ده ــن فرصــت را ب ــدی ای ــا اســت. كم ــرده نمایش  ه ــن خ ــدی در ای كم
نقایــص خــود را در فــرد دیگــری ببینــد و بــر اتفاقــات ناخوشــایندی كــه بــرای دیگــری ـ نــه 
خــود او ـ رخ می  دهــد، بخنــدد. شــوخی كــردن، واكنــش عاطفــی اســت كــه بشــر در مقابــل 
تشــویش از خــود بــروز می  دهــد. زنــان بــا اجــرای ایــن خــرده نمایــش ســعی دارنــد بــا بازگویــی 
مســائل، بــه نــکات آزار دهنــده  ی زندگــی دختــران و زنــان اشــاره كننــد، امــا بــا ایــن وجــود در 

پــی نشــان دادن راه  حــل نیســتند.
5ـ3ـ مشــارکت: مشــاركت تماشــاگران در اجــرای نمایــش، از فراهــم كردن اســباب و لوازم 
موردنیــاز تــا مشــاركت در اجــرا را شــامل می  شــود. مشــاركت بــه پاالیــش روانــی تقلیدگــر و 
ــا هــم احســاس همبســتگی عاطفــی  ــان ب ــن ترتیــب، زن ــه ای تماشــاگران منجــر می  شــود؛ ب
ــه  ی ارســطو،  ــه اصــل تزكی ــا ب ــی منجــر می    شــود. بن ــه همدل ــن همبســتگی ب ــد و ای می  كنن
زنــان بــه پاالیــش روحــی می  رســند و بــا هم  ذات  پنــداری بــا شــخصیت  ها، بــه درک جدیــدی 

از مشــکالت خــود دســت می  یابنــد.
5ـ4ـ بداهه  گویــی: اگــر چــه اشــعار و موســیقی در ایــن بازی  هــا، ثابــت اســت و تقلیدگــران 
بــا آنهــا آشــنایی كامــل دارنــد؛ حــركات و ادا و اطــوار تقلیدگــران، بــر اســاس خالقیــت آنهــا در 
لحظــه انجــام می  شــود. ایــن اداهــا و حــركات فی  البداهــه، هــم بــا موســیقی و حــركات مــوزون 

هماهنــگ اســت و هــم ایجــاد خنــده می  كنــد. 
 5ـ5ـ هنجارشــکنی: در ایــن خــرده نمایــش، زنــان بــه اجــرای موضوعــی می  پردازنــد كــه 
در جامعــه ممکــن نیســت. زنــان در ایــن خــرده نمایــش، رفتارهایــی از خــود بــروز می  دهنــد 

كــه در خــارج از ایــن مجلــس، چنیــن رفتارهایــی سبک  ســرانه محســوب می شــود.
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5ـ6ـ آموزشــی: عــالوه بــر جنبــه  ی پندآمــوزی در ایــن خــرده نمایــش، مســائل مربــوط 
ــز شــرح داده  ــوزاد نی ــد ن ــا تول ــان، و مراحــل گــذر از دوران حاملگــی ت ــه دوران آبســتنی زن ب
می  شــود. دختــران شــركت  كننده در ایــن خــرده نمایــش، فرصــت می  یابنــد تــا از طریــق ایــن 

نمایــش بــا وضعیــت دوران بــارداری آشــنا شــوند.

6ـ خاله رورو 
نمایــش »خالــه رورو«، بهتریــن نمونــه و شــاهد بــرای مناســک و اعمالــی اســت كــه بــرای 
ــد و زایمــان در ایــران اجــرا و اعمــال می  شــود. اجــرای ایــن نمایــش شــامل ســه مرحلــه    تول
اســت: دعــوت بــه مهمانــی، اجــرای ریتمیــک مراســم و ورود دایه و تولــد بچه. در بیشــتر مناطق 
ایــران نیــز آیین  هــای زایــش مراحــل مختلفــی دارد؛ از جملــه حضــور فامیــل بــاالی ســر زائــو، 
ورود دایــه و مراســم بعــد تولــد كــه شــامل »ناف  بــران«، »شســت و شــوی نــوزاد«، »نام  گــذاری 
او«، »َســق برداشــتن«، »حصــار كشــیدن«، »چلــه بــری كــردن« و... اســت و همــراه بــا جشــن 
شــادمانی برگــزار می  شــود. زنــان خــوش ســر و زبــان و زنــده  دل، نمایــش »خالــه رورو« را دور از 
چشــم مــردان در مجالــس مهمانــی، عروســی و ختنه  ســوران برگــزار می  كننــد )یزدان  عاشــوری 
ــرار  ــا اســتفاده از آرایــش و لبــاس و ق ــان ب ــن نمایــش، یکــی از زن و انصافــی، 1388: 105(. در ای
دادن چنــد تکــه پارچــه زیــر لبــاس خــود، ادای زنــان حاملــه را در مــی  آورد؛ ســپس بــا رقــص، 
دیالــوگ و آواز، مراحــل مختلــف بــارداری را بــرای جمــع حاضــر شــرح می  دهــد، تماشــاگران 

نیــز بــا دســت زدن و پاســخ اشــعار، او را همراهــی می  كننــد. 
»خالــه رورو«، در اكثــر شــهرهای ایــران محبوبیــت خاصــی دارد؛ در اصفهــان بــا نــام »دایــی 
دایــی جــون«، در شــهر ری بــا »خالــه مومــو«، اراک و یــزد بــا »علــی لولوئــی لــو« و در هرمزگان 
ــازی حکایــت نمادیــن و كنایــه  وار زنانــی اســت  ــام »موغلــی پنــا« اجــرا می  شــود. ایــن ب ــا ن ب
كــه در زندگــی ثبــات نداشــته و ُمــدام بــه خوشــگذرانی مشــغول   هســتند. ایــن نمایــش جــزو 
نمایش  هــای انتقــادی ـ اجتماعــی محســوب می  شــود. در برخــی اجراهــا دختــر علــت آبســتن 
ــه شــرایط  ــا نگاهــی انتقــادی ب ــد. ایــن مســأله ب ــوده می  دان شــدنش را نشســتن در حمــام آل
ــه و  ــی زنان ــکل عموم ــه ش ــم و ب ــا ك ــون حمام  ه ــه چ ــاره دارد ك ــتی اش ــی ـ بهداش اجتماع
مردانــه بــود، دختــران بهانــه  ی خوبــی بــرای توجیــه حاملگــی و فریــب خــوردن خــود داشــتند. 
نمایــش »خالــه رورو«، داســتان و سرگذشــت گیــرای دختــری اســت كــه ســینه بــه ســینه از 
پیشــینیان نقــل شــده و نویســنده و ســراینده  ی آن ناشــناس اســت؛ نمایشــی اســت در انتقــاد 
بــه كج  رفتــاری و بی  بندوبــاری كــه بــا نــکات ظریــف تربیتــی و طنــز انتقــادی بیــان می  شــود؛ 
چــرا كــه در فرهنــگ و تربیــت عمومــی و اصیــل مــا، زن می  بایــد عــالوه بــر نجابــت، باوقــار و 

معقــول و ســنگین باشــد و در كــوی و بــرزن رفتــار زننــده  ای نداشــته باشــد.
نحــوه  ی اجــرا: نمایشــنامه  ای اســت كــه بــه صــورت عامیانــه و غیــر حرفــه ای در منــازل و 
مجالــس زنانــه اجــرا می شده  اســت. داســتان نمایــش دربــاره  ی دختــری اســت كــه بــه یکــی از 
جوانــان محلــه دل می بنــدد، از وی آبســتن می شــود و بــا وی ازدواج می كنــد؛ امــا همســرش 
ــکم  ــد و ش ــب می ده ــی ای ترتی ــر میهمان ــد. دخت ــرک می كن ــی او را ت ــدت كوتاه ــس از م پ
برآمــده    اش،  راز او را برمــال می كنــد. نکتــه  ی جالــب و بدیــع در ایــن نمایــش ایــن اســت كــه 
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بــدون آنکــه پــرده تعویــض شــود، هــر نشســت و برخاســت بیانگــر گذشــت مــدت زمانــی برابــر 
یــک مــاه اســت )كتیرایــی، 1378: 362(. »زائــو«، ابتــدا در وســط اتــاق یــا پنــج دری می  نشــیند و 
بــزک تنــدی می  كنــد و ُســرمه می  مالــد، و هفــت قلــم آرایــش خــود را بــه رخ تماشــاگرانـ  كــه 
همــه خانــم هســتند ـ می  كشــد. ضمــن توّجــه مهمانــان بــه خــود، ایــن امــر را القــا می  كنــد 
كــه در چنیــن موقعّیت  هایــی هــم از آراســتن و پیراســتن و دلبــری كــردن دســت بردار نیســت. 
آنــگاه بلنــد می  شــود و بــه همــراه ســاز ـ كــه غالبــاً دف و داریــه اســت و گاهــی نیــز از ســر 
ضــرورت بــر روی قابلمــه و ظــروف آشــپزخانه ضــرب گرفتــه می  شــود ـ آرام آرام می  رقصــد و 
ــه خوانــدن می  كنــد و در حــال حركــت، ســؤال و جواب هــا آغــاز می  شــود. هنرمنــد  شــروع ب
بعــدی در نقــش »خالــه« فــرو مــی  رود. خالــه، شــخصیت گیــس ســفید و محــرم اســرار خانواده 
اســت؛ بنابرایــن، دیالوگ  هــا میــان زائــو و خالــه رد و بــدل می  شــود. در ایــن گفــت و گــو اســت 
كــه زائــو بــه شــمارش ماه هــای بــارداری خــود می  پــردازد تــا زمانــی كــه وضــع حملــش فــرا 
برســد. نفــر ســوم، نقــش »مامــا« را بــازی می  كنــد، وارد صحنــه می  شــود و  نــوزاد را بــه دنیــا 
ــول جمــع می  كنــد. نفــرات  ــاً پ ــد و احیان مــی  آورد. بعــد هــم دور می  چرخــد و شــعر می  خوان
چهــارم و پنجــم نیــز در پایــان نمایــش، خوانچــه  ی وســایل را بــه درون هشــتی و مجلس جشــن 
می  آورنــد و لحظــات فرح  بخشــی می  آفریننــد. دیگــر هنرمنــد ایــن نمایــش، نوازنــده اســت كــه 
ــه، شــور و هیجــان می  بخشــد.  ــس زنان ــن مجل ــه ای ــد و ب ــم می  كن ــا را تنظی ــم دیالوگ  ه ریت
تماشــاگران نیــز هــر كــدام بــه نوبــه  ی خــود در ایــن برنامــه بــه مشــاركت می  پردازنــد و بــا كــف 

زدن و همراهــی و پاســخ جمعــی، بــا هنرمنــدان »هــم  ذات پنــداری« می  كننــد.
بازیگــران: زن زائــو، خالــه خانــم )خالــه رورو( كــه زنــی اســت معمولــی از زنــان مهمــان، 
اكلثــوم كلفــت خانــه، زیــور خانــم )مامــا( زنــی چــاق و مضحــک كــه لبــاس كهنــه می  پوشــد، 
خــر مامــا زنــی الغــر و ناتــوان اســت كــه بالــش بــر پشــت می  گــذارد و چهــار دســت و پــا راه 

مــی  رود، و مهمانــان كــه گروهــی زن و دختــر هســتند.
اشــعار نمایــش خالــه رورو، مــروری اســت بــر رنج  هــای ناشــی از زایمــان مادران و مشــکالتی 
كــه در كمیــن آنهاســت. ایــن اشــعار، اقتــدار و تــوان برنامه  ریــزی هدفمنــد، و نقــش مؤثــر زن 
را در خانــواده یــادآوری می  كنــد. زنانــی كــه مخاطــب ایــن نمایــش هســتند، ممکــن اســت هــر 
كــدام فرزنــدی بــه دنیــا آورده باشــند كــه بــه ایــن ترتیــب، اجــر معنوی  شــان مــورد تأكیــد قرار 
می  گیــرد و خاطــره  ای دلنشــین را در ذهنشــان تداعــی می  كنــد. بــرای دختــران ازدواج نکــرده 

نیــز نوعــی آینده  نگــری دلچســبی را بــه تصویــر می  كشــد. 

مو ُغلی پنا1 
از مبــدأ و گوینــده  ی ترانــه  ی »موغلــی پنــا« ســندی در دســت نیســت؛ معلوم نیســت شــاعر 
گمنامــی آن را ســروده یــا از قبیــل اشــعار بومــی اســت كــه در بــاور فرهنــگ اقــوام همســایه  ی 
دور و نزدیــک متــداول بوده  اســت. چیــزی كــه آشــکار اســت، ســاختمان ایــن ترانــه اســت كــه 
بــدون تکلــف و رعایــت قواعــد شــعری و عــروض ســروده   شــده و روح ملــی و تــوده  ی عــوام را 
ــه، ماننــد اشــعار فارســی پیــش از اســالم از روی )ســیالب( و  ــر می  كشــد. ایــن تران ــه تصوی ب

1. نام قابله ای معروف در شهرستان رودان.
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آهنــگ درســت شده  اســت. ایــن شــخص بــه عنــوان قابلــه و بــا نــام عمومــی مامــا ننــه، در میان 
خانواده  هــا احتــرام و جایــگاه باالیــي دارد؛ چــرا كــه بــه مــادر كمــک مي  كنــد نــوزاد خــود را 
بــه دنیــا بیــاورد و بــه دلیــل تجربــه  اي كــه در ایــن زمینــه دارد، كارهــاي نــوزاد را در روزهــاي 
اولیــه انجــام مي  دهــد. اجــرای ایــن نمایــش بدیــن شــکل اســت كــه زنــی بــا فــرو بــردن چنــد 
پارچــه بــه زیــر پیراهــن در ناحیــه  ی شــکم، نقــش زنــی آبســتن را بــازی می  كنــد و زنــی ســر 
و زبــان دارِ جــا افتــاده نقــش مامــا را بــازی می  كنــد. زن آبســتن برمی  خیــزد و ادای زنانــی را در 
حیــن حركــت و اطــوار خــود در مــی  آورد كــه پــا بــه مــاه هســتند. اگــر جمــِع فامیلی باشــد، زن 
ادای تمــام زنــان فامیــل را درمــی  آورد و بــه ایــن ترتیــب، دق و دلــی خــود را خالــی می  كنــد. 
جذاب  تریــن بخــش نمایــش، زمــان رســیدن بــه لحظــه  ی زایمــان اســت كــه جیــغ می  كشــد و 
بــه دنیــا آمــدن بچــه را بــه صــورت نمادیــن نشــان می  دهــد. آخــر نمایــش، دایــه پارچه  هــا را 
از زیــر پیراهــن زن بیــرون می  كشــد و رو بــه جمــع بــا ریتــم موســیقی و ادا و اطــوار می  پرســد 
ــا  ــش ب ــار پاســخی از جمــع می  شــنود. نمای ــه چــه كســی شــبیه اســت و هــر ب كــه بچــه ب

پذیرایــی صاحــب مجلــس بــه پایــان می  رســد.
ــا ظــروف  ــره( و تنبــک )دنبــک( ی ــه )دای ــازی، داری ــن ب ــت موســیقی در ای ــیقی: آل موس
آشــپزخانه اســت كــه قابلیــت ضــرب گرفتــن داشــته باشــد. اشــعار، ریتمیــک و بــر ریتم شــیش 
و هشــت اجــرا می  شــود كــه بــا پیــش رفتــن نمایــش، بــه مــرور ریتــم نیــز تندتــر می شــود.
صحنــه: تماشــاچیان، جــزو بازیگــران نمایــش هســتند كــه دور تــا دور اتــاق یــا پذیرایــی 
ــد.  ــا چهارگــوش اجــرا می  كنن ــی ی ــه شــکل میدان ــازی را ب ــس می  نشــینند و ب صاحــب مجل
ایــن نمایــش، درون فضایــی بــا در و پنجره  هــای بســته ـ كــه از بیــرون قابــل مشــاهده نباشــد 

ــود. ــرا می  ش ـ اج
ــا كاله كــج، و  ــه  ی نظامــی می  پوشــد ب ــاس مردان ــه، اصــوالً لب ــاس: بازیگــر نقــش خال لب
ــر پیراهنــش. ایــن لبــاس را در  ــا بالشــی زی ــو یــک لبــاس كهنــه  ی گل  دار می پوشــد ب زن زائ
انتهــای اجــرا پــاره می  كننــد و بــه نشــانه  ی رســوایی بــر چوبــی قــرار می  دهنــد و دور مجلــس 
می  چرخاننــد. گاه مشــاهده شــده كــه ایــن كار را بــا شــلوار زائــو هــم انجــام می  دهنــد. بقیــه  ی 
مهمانــان نیــز لبــاس عروســی یــا جشــن پوشــیده  اند كــه اكثــراً لباس  هــای زری  دوزی شــده و 

گالبتــون  دوزی اســت.
چهره  آرایــی: بــرای خالــه بــا زغــال ســبیل درســت می  كننــد و بقیــه  ی افــراد، آرایش  هــای 

مرســوم خودشــان را دارند.
ــاال  ــان ب ــه سن  ش ــت ك ــی اس ــاره  ی دختران ــتر درب ــازی بیش ــن ب ــون ای ــون: مضم مضم
رفته  اســت و هنــوز شــوهر نکرده  انــد، و بــا اشــتیاق در بیــن اشــعار نشــان می  دهنــد كــه تمایــل 
ــه بیــان پندهــای اخالقــی  ــه الی ایــن اشــعار نیــز مــادران ب ــد. در الب ــه شــوهر كــردن دارن ب
می  پردازنــد و از آخــر و عاقبــت دخترانــی ســخن می  گوینــد كــه در پــی رابطــه  ی نامشــروع بــا 

مــردان هســتند.
ــبت: ایــن نمایــش در شــب حنــا دزی عروســی  ها اجــرا می  شــود، امــا دیــده شــده  مناس

ــد. ــرا می  كرده  ان ــم را اج ــن مراس ــز ای ــوزاد نی ــوران ن ــب ختنه  س ــه در ش ك
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اشــعار: خالــه: خالــه جــون رو، رو و، رو؛ رشــته پلــو، عدســی پلــو، گنــدم و جــو، چنــد ماهــه 
داری؟ خالــه چــرا نمی  زایــی؟

زائــو: خالــه جــون قربونتــم، حیرونتــم، صدقــه بــال گردونتــم، آتیــش ســر قلیونتــم، آفتــاِب 
ســر اون بومتــم، مهتــاب تــو ایوونتــم، رفیــق راه كرمونتــم، یــک ماهــه عــروس، دوماهــه دارم، 

خالــه حالــی نــدارم.
این آواز به ترتیب تا نه ماهگی پیش می  رود.

خالــه: خالــه جــون رو، رو و، رو؛ رشــته پلــو، عدســی پلــو، گنــدم و جــو، چنــد ماهــه داری؟ 
ــی؟ ــه چــرا نمی  زای خال

زائو: خاله ماهش سر اومد، خاله باباش نیومد.
در ایــن جــا ضــرب آهنــگ عــوض می  شــود و زائــو كــه حــاال موقــع زاییدنــش اســت، شــروع 
می  كنــد بــه داد و فریــاد كــردن و جیــغ كشــیدن، و وانمــود می  كنــد كــه بچــه در حــال آمــدن 
اســت. البتــه در ایــن قســمت، جمعّیــت هــم همــکاری می  كنــد و بــا كــف زدن و بشــکن زدن 

ــد. ــر می  كن ــازی را گرم  ت ب
زائو: موُغلی پنا!

جمعّیت: اوپینا. 
زائو: ُزغال بیا.

جمعّیت: اوپینا.
زائو: اسفند بیا.
جمعّیت: اوپینا.
زائو: ِگشِته بیا.

جمعّیت: اوپینا.
زائو: ُزاغ بیا.

جمعّیت: اوپینا.
زائو: به َمومه بِگه )به مادرم بگو(.

جمعّیت: اوپینا.
زائو: بی بَُپم بگه )به پدرم بگو(.

جمعّیت: اوپینا.
زائو: ای را ِدلُم )این ور دلم(. 

جمعّیت: اوپینا.
 زائو: آ را ِدلُم )اون ور دلم(. 

جمعّیت: اوفینا. 
زائو: قوَزک پام. 
جمعّیت: اوپینا.

زائو: آی كلثومی!
 جمعّیت: اوپینا. 
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زائو: آی كور بوده ) شده!(
 جمعّیت: اوپینا.

زائو: هو )آب( گرم بوده )شده(؟
 جمعّیت: اوپینا. 

زائو: ماماچه  ی پیر!
جمعّیت: اوپینا.

زائو: بچه را بگیر! 
جمعّیت: اوپینا.

زائو: ماماچه  ی كور!
 جمعّیت: اوپینا.

زائو: بچه رو بشور!
جمعّیت: اوپینا.

 زائو: دعا كنین كه پُس )پسر( بِبو )باشه(!
 جمعّیت: اوپینا، اوپینا.

زائو: مثل بَپی )باباش( كچل بِبو )باشه(!
جمعّیت: اوپینا، اوپینا. 

 زائو: كمک حال بَپی )پدرش( بِبو )باشه(! 
جمعّیت: اوپینا، اوپینا. 
زائو: آی پیش نشین! 

جمعّیت: اوپینا.
زائو: آی پشت  نشین! 

جمعّیت: اوپینا.
زائو: میش پسرم.
 جمعّیت: اوپینا.
زائو: نذر سّیدا. 
جمعّیت: اوپینا.

زائو: نذر پنجه شاه. 
جمعّیت: اوپینا.

 زائو: سرش در ُهوند )اومد(. 
جمعّیت: اوپینا. 

زائو: باباش نَهوند )نیومد(.
 جمعّیت: اوپینا. 

در قسمت تولد نوزاد و نشان دادن بچه )پبالش( رو به جمع
خاله: ای برنج دونه دونه، رنگ و روش وا كه اَمونه؟

جمع: وا دائی كوری امونه...
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ــواده و بســتگان نزدیــک آورده می  شــود. در قســمت پایــان  یکــی یکــی اســم اعضــای خان
نمایــش:

بچه نَهَه باَد              اسمش خداداَد
بچه نَهَه ماسَت       هر كه دلی خواستَه

نتیجه  گیری
اطالعــات فراهــم شــده  ی میدانــی بــا روش مردم  نــگاری نشــان می  دهــد كــه در جامعــه  ی 
ــون  ــی چ ــخصیت  های اجتماع ــب ش ــان در قال ــدان دور، زن ــه چن ــته  های ن ــنتی و در گذش س
ــه  ــاع پذیرفت ــه  ی اجتم ــل در ُجرگ ــه طــور كام ــد و ب ــه می  یافتن ــی كدخــدا گون ــا قدرت ماماه
ــتی  ــدن، از هس ــرون آم ــار بی ــدگی و از حص ــدا ش ــه  ی ج ــی مرحل ــا ط ــا ب ــدند. قابله  ه می  ش
قبلــی خــود فاصلــه می  گرفتنــد و در اجتمــاع، شــکل مقتدرتــری مــوازی بــا مــردان می  یافتنــد. 
ــگاه و  ــا جای ــرد: 1ـ قابله  ه ــان ك ــن بی ــوان چنی ــه اختصــار می  ت ــن پژوهــش را ب ــای ای یافته  ه
ــا موقعیتــی كــه دارنــد، كســب می  كننــد. 2ـ نداشــتن  شــأن اجتماعــی و فرهنگــی خــود را ب
فرزنــد، تهدیــد مهمــی بــرای دوام زندگــی زناشــویی زنــان اســت. بــرای همیــن، قابله  هــا بیــن 
ــرای  ــرای درمــان نازایــی چــه ب ــد؛ چــه ب خانواده  هــا و جامعــه  ی ســنتی احتــرام ویــژه  ای دارن
ــام  ــس از آن انج ــوزاد و پ ــد ن ــرای تول ــا ب ــه قابله  ه ــی ك ــال و فعالیت  های ــوزاد. 3ـ اعم ــد ن تول
می  دهنــد، بــا موضــوع »فرهنگــی شــدن رفتــار زیســتی« تطابــق دارد. 4ـ ادبیــات عامه، سرشــار 
از داده  هــای بســیار دربــاره  ی محتــوای اعتقــادی و باورهــای كهــن پیرامــون زایــش و تولــد نوزاد 

اســت. 
تأثیــر قابله  هــا در فرهنــگ عامــه را می  تــوان در نمایــش موغلــی پنــا )خالــه رورو( ُجســت كــه 
نــام دانــای كل نمایــش را بــر او نهاده  انــد. »زنــان بــا اجــرای ایــن خــرده نمایــش، بــه دو هــدف 
عمــده در زمینــه  ی روانشناســی شــخصیت زن دســت می  یابنــد؛ نخســت برتــری زنــان بــر مــردان 
ــام  ــد انج ــان فرزن ــارداری و زایم ــول دوره  ی ب ــک زن در ط ــه ی ــداكاری ك ــداكاری و ف و ارزش ف
می  دهــد. نمایــش خالــه رورو یــک مــرور و یــادآوری تــوأم بــا اقتــدار، برنامه  ریــزی و هدفمنــد از 
نقــش و حضــور زن در خانــواده اســت كــه بــا تکــرار آن در مجالــس زنانــه، بــه نوعــی پاالیــش و 
قدردانــی از نقــش زن در درون ایــن طیــف می  پــردازد.« دوم، انتقــاد از مــردان بــه طــور جســته 

گریختــه در البــالی دیالوگ  هــا و اشــعار كــه بــا طنــز و هجــو خاصــی صــورت می  گیــرد.
رواج رادیــو و تلویزیــون، گســترش آمــوزش و پــروش جدیــد و غرب  گرایــی، مانــع از حركــت 
ــهرها  ــق آن در ش ــه از رون ــی ك ــا جای ــش شده  اســت ت ــنتی نمای ــن شــکل س ــکوفایی ای و ش
ــن نمایــش جــزء معــدود بازی  هــای  ــده شده  اســت. ای ــه روســتاهای دوردســت ران كاســته و ب
ــن  ــا بعــد از انقــالب نیــز دوام آورده  اســت. قبــل از اینکــه ای نمایشــی هرمــزگان اســت كــه ت
نمایش  هــا بــه فراموشــی كامــل دچــار شــوند بایــد بــرای احیــا و بقــا و ثبــت آنهــا در تاریــخ 
فرهنــگ نمایشــی، محدودیت  هــا را از میــان برداشــت و از ایــن آنهــا فیلــم تهیــه كــرد. ســپس با 
مطالعــه و پژوهــش علمــی، زمینــه  ی دســت  یابی آینــدگان بــه ایــن نمایش  هــا را فراهــم كــرد.
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Investigating the theatrical historical aspects of Khale Roro as 
the collective dreams of women in Hormozgan

Alireza Davari 1

Abstract
Childbirth, as an ancient event in human life, has always created events and 

beliefs by man throughout history and has left with him a memory that has 
been highly diverse and attractive to women. Khale Roro play is an author�
itative, purposeful review and reminder of the role and presence of women 
in the family, which, by repeating it in women's assemblies, pays a kind of 
appreciation for the role of women within this spectrum. In this article, by 
focusing on the customs related to childbirth, the rituals of childbirth among 
Iranian people are examined and studied and matched with the dramatic mir�
rors about this ritual in Hormozgan women's circles In order to reveal and 
identify the beliefs and beliefs related to birth, insight and worldview of 
Hormozgan women should also be analyzed. In this research, the sociolog�
ical and psychological study of the performance of Khale Roro play - Ofina 
- along with the performance of the ritual in Hormozgan - Rudan - has been 
studied. Based on this research, how the women of Hormozgan use the the�
atrical element of religion as a tool to express their needs and the process of 
performing this play is analyzed. Since with the development of modernity, 
many dramatic mirrors of popular culture are declining and forgotten, the 
representation of these mirrors is necessary to understand the cultural past of 
women in different parts of Iran.

Keywords: Birth rituals, childbirth, Birth, midwife, Khale Roro, mimicry, 
Fun games, Role play.
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