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بررسی رابطه ی انسان و جامعه در آیین اوشار )به آب انداختن لنج( در بندرکنگ

بنیامین انصاری نسب*

چکیده
از زمان هـای بسـیار دور، بندركنـگ در زمینـه ی دریانـوردی و لنج سـازی شـهرت فراوانـی 
داشـت و در آن لنج هـای مختلفـی سـاخته می شـد. بـرای سـاختن لنـج ابتـدا ناخـدا یـا تاجری 
كـه می خواسـت لنجـی را اوشـار كنـد، نـزد اسـتاد لنج سـاز می رفـت و بـرای سـاخت لنـج به او 
سـفارش مـی داد. لنـج در نزدیکـی سـاحل سـاخته می شـد. بعـد از چنـد مـاه، كار سـاخت لنج 
بـه اتمـام می رسـید و در نهایـت، صاحـب لنـج می بایسـت آن را بـه دریـا بیندازد. اوشـار سـه تا 
چهـار روز طـول می كشـید تـا ایـن جهـاز به داخـل آب انداخته شـود. اوشـار از جملـه آیین های 
دیرپـای مردمـان ساحل نشـین هرمـزگان به ویژه بندركنـگـ  از بنادر مهـم در تاریـخ دریانوردی 
ایـرانـ  اسـت كـه در گسـتره ی چندیـن قـرن، در مراسـم بـه آب انداختـن لنج اهمیـت خاصی 
داشته اسـت. یافته هـای ایـن مقاله بر پایـه ی نظریه ی انسان شـناختی امیل دوركیم و با اسـتفاده 
از روش نشانه شناسـی، بـه توصیـف چگونگـی معنابخشـی و هم نشـینی نشـانه ها در متـن آیین 
اوشـار در كنـار یکدیگـر می پـردازد و نحوه ی شـکل گیری همبسـتگی اجتماعـی را در درون این 
آییـن دریایـی نشـان می دهـد. نتیجه نشـان می دهد كه آییـن اوشـار در ایجاد وجـدان جمعی و 
حفـظ همبسـتگی اجتماعی بـرای ادامه ی حیـاِت مفید و ثمربخـش جوامع، نقش بسـیار مهم و 

تعیین كننـده ای داشته اسـت.
کلیدواژه     ها: آیین اوشار، بندركنگ، نشانه شناسی، وجدان جمعی، همبستگی اجتماعی.

تاریخ دریافت:99/09/01
تاریخ پذیرش:99/12/02

Ben.Ansari.n@gmail.com* كارشناس ارشد جامعه شناسی فرهنگی.                                 
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1ـ مقدمه
نسـبت مـردم بنـدر كهن سـال و قدیمـی كنگ، همچون بیشـتر ساحل نشـینان، بـه اقتضای 
هم جـواری بـا دریـا اكثـراً دریانورد هسـتند و كار عمـده   ی آنها لنج   سـازی، ماهیگیـری، توربافی، 
دریانـوردی و سـفر بـه مناطـق شیخ نشـین  خلیج فـارس و سـرزمین های دور و نزدیـک ماننـد 

پاكسـتان، هندوسـتان، آفریقـا و دریای سـرخ بوده و اسـت.
كشتی سـازی در بندركنگ سـابقه   ی تاریخی دارد و شـاید از زمانی كه هسـته   ی مركزی این 
شـهر تشـکیل شـد، و شـهر با ساخته شـدن خانه ها شـکل گرفت، صنعت و هنر كشتی سـازی 
نیـز بـا آن زاده شـد. در گذشـته فعالیـت كشتی سـازی در كنـگ بیـش از امروز بـود؛ به  طوری  
كـه شـاهان ایـران بـرای سـاختن كشـتی های جنگـی خـود بـه ایـن بنـدر سـفارش می دادند 

)نوربخش، 1374: 49(.
نادرشـاه افشـار برای تشـکیل یک نیروی دریایی كارآمد و جنگنده، دستور داد تا كشتی سازان 
كنگـیـ  كـه از قدیمی تریـن كشتی سـازان ایرانـی بودنـد و كشـتی های سـاخت آنها تا سـواحل 
چیـن و آفریقـا و حتـی مدیترانـه می رفـتـ  بـرای نیروهـای ایـران در خلیج فـارس كشـتی   های 

جنگی بسـازند )رایین، 1356: 650(.

2ـ ادبیات نظری
كشـتی به عنوان نماد و نشـانه ای از نیروی انسـان، در حکم موجودي مجهز به توانمندی های 
نشانه   شـناختي اسـت كـه خـود را بـا محیط پیرامـون سـازگار می كنـد و آن را تغییـر می دهد. از 
طریـق فراینـد مسـتمر دگرگونـي، محیـط پیرامـون ما تغییـر می كند و بـه  اصطـالح »تاریخي« 
می شـود. ایـن جهـاِن تاریخي شـده ی پویاسـت كه فرهنـگ نامیده می شـود. بنابرایـن از دیدگاه 
نشانه   شـناختي، برخـالف سـنت های اومانیسـتي متفکرانـي چـون ماتیـو آرنولـد، شـاعر و ادیب 
انگلیسـي ـ كه فرهنگ را بهترین آنچه در جهان اندیشـیده شـده و گفته شده   اسـت، مي   دانسـت 
و ادبیـات و بـه خصـوص شـعر را قلمـرو اصلي عینیت یافتـن »فرهنگ« تلقي می كـردـ  فرهنگ 
یـک دسـتگاه پیچیده ی نشـانه ای اسـت. یـک نظام پیچیـده ی داللت كـه از طریـق رمزگان   هاي 
اصلـي و ثانویـه ی درونه   شـده اش، گسـتره های معنایـي را می آفرینـد و امـکان مبادلـه ی معنـا را 
فراهـم می كنـد. در واقـع، كل رفتارهـاي معنـادار انسـان را رمزگان هایی در برمی   گیـرد كه به آن 

رفتارهـا ارزش می بخشـد و آنهـا را قابل درک می سـازد.
ایـن دسـتگاه پیچیـده ی نشـانه ای كـه در اصـل شـبکه ای از روابـط بیـن رمزگان   هـا و متون 
اسـت و هـم وجـه اجتماعـي دارد و هـم وجـه تاریخـي، به  خودی  خـود و در خـود وجود نـدارد. 
لوتمـان و آسپنسـکي می نویسـند: در بسـتر نافرهنـگ اسـت كـه فرهنـگ در حکـم یـک نظـام 
نشـانه ای پدیـدار می شـود؛ بـه  عبـارت  دیگـر، وجود هـر فرهنـگ و پویایي آن وابسـته بـه وجود 
یـک دیگـری فرهنگـي اسـت كـه از دیـد اهالـي آن فرهنـگ، نافرهنگ، بـدوي، طبیعي یـا اولیه 
تلقـي می شـود. مطالعـه   ی نشانه   شـناختی فرهنگ نـه  تنهـا آن را در حکم نظامی نشـانه ای تلقی 
می كنـد، بلکـه بایـد تأكیـد كـرد كه رابطـه ی بین فرهنگ بـا نشـانه و داللت، یکـی از جنبه های 
بنیادی رده شناسـی اسـت )لوتمـان، 1390: 52(. در این مقاله به آیین اوشـار نیـز به عنوان یک نظام 



13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

38

نشـانه   ای می نگریـم و كاركردهـای اجتماعی عناصر سـازنده   ی آن را با اسـتفاده از نشـانه هایی كه 
در ایـن نظـام فرهنگی وجـود دارد، تحلیـل می كنیم.

در نشانه شناسـی الیـه ای، نشـانه مفهومـی انتزاعـی و متعلق به فرازبان نشانه شناسـی اسـت 
و در كنـش ارتباطـی واقعـی پیوسـته بـا متن روبه رو هسـتیم؛ بـه عبارتی، متن حاصـل عملکرد 
نظام هـای مختلـف نشـانه ای )رمزگان   هـاي مختلف( اسـت كـه در قالب الیه هـای مختلف متنی 
تجلـی می   یابـد؛ پـس متـن، مفهومـی الیـه ای و در نتیجه بـاز اسـت. زمانی كـه می گوییم كنش 
ارتباطـی، بی تردیـد دسـت كم دو عامـل در برقـراری ارتبـاط دخالـت دارد؛ یعنـی بـا فراینـدی 
اجتماعـی بـه معنـی تعامـل بیـن انسـانِی آن سـروكار داریـم. پس هیچ  چیز نشـانه نیسـت مگر 
اینکـه در یـک جامعـه    ی انسـانی در عمـل به عنوان نشـانه بـه كار رود و به عنوان نشـانه دریافت 

شـود )سـجودی، 1390: 192(.
بـه نظـر می رسـد بهتـر اسـت واژه ی نشـانه را بـرای نـام واحـدی بـه كاربریـم كـه از صورت 
محتوایـی و صـورت بیانـی تشـکیل  شده اسـت و بـه  موجـب پیونـدی كـه مـا نقـش نشـانه ای 
نامیده ایـم، شـکل  گرفته   اسـت. نقش نشـانه ای زمانی تحقق می یابـد كه بین دو نقش   گـر )بیان و 
محتـوا(، نوعی همبسـتگی دوسـویه به وجـود بیاید؛ همـان نقش   گر نیز ممکن اسـت در پیوندی 
دیگـر شـركت كنـد و درنتیجـه، بـه نقش   گـری متفاوت بدل شـود و نقـش نشـانه ای جدیدی به 
وجـود آیـد. بنابراین، نشـانه ها نتیجه   ی مشـروط قوانین رمزگردانی هسـتند كه بـه پیوند موقتی 
و ناپایـدار عناصـر منجر می شـوند و هـر یک از آنها ممکن اسـت در پیوندی دیگر شـركت كند و 

در نتیجـه، نشـانه ی جدیدی شـکل گیرد )همـان: 194(.

3ـ چهارچوب نظری
دوركیـم در نخسـتین آثـارش گفتـه بـود كـه نظام هـای نیرومنـِد مبتنی بـر باور مشـترک، 
مختص همبسـتگی مکانیکی در جوامع ابتدایی اند   ، ولی همبسـتگی ارگانیک كه از تنوع فزاینده 
و پیشـرفته   ی تقسـیم  كار و وابسـتگی متقابـل هـر چـه بیشـتر پدیـد می آید بـرای پیونـد دادن 
اعضـای جامعـه، به باورهای مشـترک كمتری نیاز دارد. اما او بعدها ایـن نظرش را تعدیل و تأكید 
كـرد كـه حتـی نظام های برخوردار از همبسـتگی ارگانیک بسـیار پیشـرفته نیز اگـر نخواهند به  
صـورت تـوده ای از افـراد خودبیـن و متجـاوز بـه حقـوق یکدیگر متالشـی شـوند، باید بـر پایه   ی 

ایمانـی مشـترک یا وجدانـی جمعی مبتنـی گردند.
او معتقـد بـود پدیده هـای مذهبـی كـه آییـن نیز یکـی از آنهاسـت، زمانـی در جامعـه پدید 
می آیـد كـه میـان پهنـه   ی دنیـوی یعنی قلمـرو فعالیت های مفیـد روزانـه و قلمرو مقـدسـ  كه 
راجـع اسـت بـه امـور خدایی، فرو گذرنـده و خارق العـادهـ  جدایی ای پیـش آید. یک پدیـده، ذاتاً 
دنیـوی یـا مقـدس نیسـت، بلکـه زمانـی یکـی از ایـن دو خصلـت را می   یابد كـه مردم بـرای آن 
پدیـده ارزش فایده   آمیـز قائـل شـوند یا برعکس، صفات ذاتی   ای به آن نسـبت دهند كـه به ارزش 

وسـیله ای اش هیچ ارتباطی نداشـته باشـد.
مؤمنـان بـرای فعالیت هـای مقـدس به عنـوان وسـایل دسـت   یابی بـه هدفشـان، ارزش قائـل 
نمی شـوند، بلکـه اجتمـاع مذهبـی به عنـوان بخشـی از پرسـتش، بـه ایـن فعالیت هـا اهمیـت 
می بخشـد. تمایـز قائـل شـدن میـان پهنه هـای مقـدس و دنیـوی همیشـه از سـوی گروه   هایـی 
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شـکل می   گیـرد كـه در یک كیش به هم پیوند خورده باشـند و به وسـیله   ی نمادهای مشـترک و 
اشـیای مورد پرسـتش، وحدت یافته باشـند. دین، »پدیده   ای سراسـر جمعی« و وسـیله ای اسـت 

كـه انسـان ها را به هـم پیونـد می دهـد )كـوزر، 1389: 198(.
بسـیاری از پژوهشـگران این حـوزه معتقدند كه عقیده و كنش به هنـگام برگزاری آیین یکی 
می شـود؛ همـان  گونـه كـه یک مؤمـن در حین عبـادت دینـی، ایمان خـود را متبلـور می كند و 
دنیایـی می سـازد كـه در آن، ایمـان امـری واقعـی اسـت؛ بنابراین، اولیـن نکته در بـاب آیین این 
اسـت كـه آییـن تنها شـکل یـا فراینـدی از تفکر نیسـت، بلکه شـکلی از كنش به شـمار می آید. 
آییـن چیـزی اسـت كـه مردم بـا بدنشـان انجام می دهنـد، همان  طـور كه بـا اندیشه شـان آن را 
اجـرا می كننـد و بـه آن شـکل بیرونـی می بخشـند. اگرچـه داده هـای تاریخـی و تطبیقی نشـان 
می دهـد كـه ممکن اسـت شـکل بیرونی آیین، مسـتقل از اندیشـه ای كـه همراه آن اسـت تغییر 
كند، آیین غالباً برای مشـاركت كنندگانش تغییر شـکلی خود را اسـتعال می بخشـد؛ بدین  وسیله 
كـه تغییـر آیین به  وسـیله   ی خلـق وحدتی تجربی از اندیشـه و منـش محقق می شـود )رودنبولر، 

.)39 :1389

4ـ روش تحقیق
این پژوهش بر اسـاس روش مردم نگاری و تحقیقات میدانی، به  صورت مشـاهده   ی مشـاركتی 
صـورت گرفته   اسـت. داده هـای به دسـت آمده در این تحقیق، بر اسـاس تکنیک نشانه   شـناختی و 
انسان شـناختی تحلیـل شـد. نشـانه، مفهومی تحلیلی اسـت و تحلیل   گر ابتدا در هـر حال با متن 
)هـر كنـش ارتباطـی بـه  عنوان متن تلقی می شـود( روبه   رو می شـود، سـپس بـرای تحلیل متن، 
بـه ابـزاری بـه نام »نشـانه« و چگونگی هم نشـینی آن با نشـانه های دیگر در نظام نشـانه ای دیگر 
متوسـل می شـود. در نشانه شناسـی الیـه ای، متـن از الیه هـای متعـددی تشـکیل  شده   اسـت كه 
شـاید برخـی نسـبت بـه دیگری اصلی تـر به نظر برسـد، ولـی در داللت های متن، همـه   ی الیه ها 
می تواننـد بـه یـک انـدازه اثرگذار باشـند و معنی، حاصـل برهمکنش بین الیه هـای متنی، دانش 
پیشـین، رمزگان   هـا، رمزگان   های فرعی و ... اسـت. نشـانه همیشـه در عمل واقعـی ارتباطات بین 
انسـانی، در درون  متـن رخ می دهـد و در فضایـی كامـاًل نسـبی و در برهمکنش با دیگر نشـانه ها 

و دیگـر الیه هـای متنی داللـت می كند.

5ـ آیین اوشار
در بندركنـگ وقتـی فـردی برای سـفارش سـاخت جهاز نزد اسـتادان لنج   سـاز مـی   رود، نوع 
جهـاز را بـا توجـه بـه تعـداد خدمـه و بودجه انتخـاب می   كند و قـرارداد بسـته می   شـود. به طور 
معمـول، در كارگاه لنج   سـازی زمانی كه جهاز جدیدی در حال سـاخت اسـت، فـردی را به عنوان 
نگهبـان برمی   گزیننـد تـا شـبانه روز مراقب باشـد كـه مبـادا زنـی از روی چوب اصلی وسـط لنج 
عبـور كنـد؛ زیـرا معتقدند این امر، نحسـی بـه همراه خواهد داشـت و عالوه بر آن، هر سـال چند 
نفـر از خدمـه   ی جهـاز خواهنـد مـرد. هنگامی كـه سـاخت جهـاز بـه پایان رسـید و بـرای به آب 
انداختـن آمـاده شـد، طـی مراسـمی آن را بـه آب می اندازند. ایـن كار با همکاری صد تا دویسـت 
نفـر از افـراد انجـام می   شـد و به دلیل فقـدان امکانات الزم در آن دوران، بر حسـب  انـدازه   ی جهاز 
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بیـن سـه چهـار روز تـا یـک هفته به طـول می انجامیـد. جهازی كه سـاخته می شـد رو بـه  دریا 
نبـود، بلکـه به سـمت شـرق یا غرب قرار داشـت و آن را بـه پهلو حمل و به دریـا می بردند. هنگام 
حمـل جهـاز به سـوی دریـا، از دو عدد گافیه )نوعی قرقره( در پشـت جهاز كمک گرفته می شـد؛ 
چـون سـنگین تر بـود. بـرای حمـل قسـمت جلو بـه كمک دسـت و بـا اسـتفاده از اسـتوانه های 
چوبـی، حصیرهـای بافته شـده از نخـل را پـر از خـاک می   كردنـد و زیـر جهـاز قـرار می دادنـد تا 
چـوب اصلی وسـط جهـاز روی آن قرار بگیـرد. همچنین بـرای جلوگیری از افتادن و ُسـرخوردن 
جهـاز، از بیسـت  تـا چهـل ِسـِوند اسـتفاده می كردنـد. زمانی كـه همه  چیز بـرای حركـت آماده 
می   شـد، یـک نفـر آوازی می   خوانـد كـه َصلـی نـام داشـت و جماعتی كه حضـور داشـتند، بدین 

صـورت پاسـخ می دادند:
تک خوان: امت محمد صاحب الدین صلی و سلم علیه یا رسول اهلل. 

جواب جماعت: هی یا هی؛ هی و اهلل. 
تک خوان: هی و اهلل الکریم.
جواب جماعت: هی و اهلل. 

تک خوان: یا الرحمن یا الرحیم.
جواب جماعت: هی و اهلل.

تک خوان: ام جابرین فی امان اهلل.
جواب جماعت: ان شاءاهلل )دریایی، 1384: 72(.

سـپس نهمـه1 می خواننـد: هولـو دایمـی یـا اهلل، هولـو دایمـی یـا اهلل، و این نهمه تا رسـیدن 
جهـاز بـه آب ادامـه داشـت. جهاز را یک  بار بر روی سـینه   ی حركـت می   دادند و یک بـار از طرف 

عقـب و بـه این صـورت، زیگـزاگ به سـمت دریا برده می شـد. 
اینـک ایـن مراسـم بـه دلیل عـدم سـاخت جهازهای بـزرگ )بـوم(، از رونـق افتـادن تجارت 
دریایـی و بی اهمیـت شـمردن آن از سـوی نسـل   های بعـد، به فراموشـی سـپرده  شده   اسـت. روز 
آخـر كـه جهـاز به آب انداخته می شـد، مردم با خوشـحالی نـزد صاحب جهاز یا ناخـدا می رفتند 
و او را روی دسـت بلنـد می   كردنـد و بـه دریـا می انداختنـد. در ایـن روز صاحب جهـاز، حیوانی را 

قربانـی می كـرد و پوسـت آن را بـه بدنه   ی جهاز می چسـباند. 

6ـ تحلیل آیین اوشار
اوشـار بـه  عنـوان یـک متـن، در بافت اجتماعـی خاصـی قرارگرفته و بـا انبوهـی از رمزگان و 
نشـانه ها احاطـه  شده   اسـت. این هم نشـینی نشـانه ای در كنار یکدیگـر به متن معنا می بخشـد و 

نحـوه   ی شـکل گیری همبسـتگی اجتماعی را بیـان می كند.
متـن )اوشـار( به واسـطه   ی الیه هـای متنی دیگـری كه وجـود دارد و هر یک خـود از عملکرد 
تعاملـی رمـزگان و متـون دیگـر در یـک كنـش متقابـل معنـا گرفته اسـت، تولید معنـا را ممکن 
می   سـازد. در ایـن آییـن، نظام نشـانه ای به شـکل پیچیـده ای هم داللت هـای گسـترده ای دارد و 
هـم از ویژگی هـای خـود پـرده برمـی دارد. نقش نظـام آیینی اوشـار، ایجاد همبسـتگی اجتماعی 
بـرای حمایـت از صاحـب جهـاز به عنوان اصلی تریـن اعضای این گروه اسـت كه به  وسـیله   ی این 

Nahme .1: بر وزن نغمه است و به آوازی گفته می شود كه ملوانان آن را در جهاز می خوانند.
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مراسـم، از او در راه   انـدازی جهـاز و برگـزاری یـک آیین فرهنگیـ  كه همان همیاری و مشـاركت 
اجتماعی در به آب انداختن جهاز اسـت ـ حمایت می   شـود. تالشـی كه جاشـوان و ملوانان برای 
بـه آب انداختـن جهـاز از خـود نشـان می دهنـد، نقـش اجتماعـی آنـان را در آینـده ی این جهاز 
نشـان می دهـد. در واقـع، آنـان بـا حضور پرشـور و فعـال، كار خـود را از هم اكنون بـر روی جهاز 
اوشـاری آغـاز كرده انـد. ایـن نقـش اجتماعی بـا حضـور رمزگانـی درون الیه های ایـن متن، خود 

را نشـان می دهد:
1ـ نـام مراسـم؛ 2ـ جهـت؛ 3ـ نـام سـازنده؛ 4ـ نام ناخـدا؛ 5ـ مـکان؛ 6ـ تابو بودن زنـان؛ 7ـ به 

دریـا افکندن صاحـب جهـاز؛ 8ـ قربانی كردن.
1ـ اهمیـت نـام اوشـار، در ارزش آیینی بخشـیدن به جهازی اسـت كه تازه ساخته شـده؛ زیرا 
در آن موقعیـت هیـچ جهـازی با این نـام وجود نـدارد؛ اما این نام عـالوه بر كاركرد قـراردادی اش 
در حـوزه   ی آیینـی، ارزش نشـانه ای دیگـری از رمـزگان زبـان می گیـرد كـه به واسـطه ی رابطه ی 
تمایـزی آن در نظـام زبـان، بـا دیگـر نشـانه های زبـان حاصـل می شـود. در فرهنـگ دریایـی 

خلیج فـارس، ایـن معانی بـرای اوشـار ذكر شده   اسـت:
الف( به آب انداختن هر نوع شناور و باركش دریایی )بوشهر(؛

ب( لنجی كه به تازگی  ساخته  شده و زمان به آب انداختن آن است )بندركنگ(.
هـر یـک از ایـن معانـی در بافـت اجتماعـی خـود، ممکـن اسـت به واسـطه   ی رمـزگان زبان 
منطقـه فعـال شـود و در هم نشـینی بـا الیـه متنـی جهـاز اوشـاریـ  كه حـاال در هم نشـینی با 
الیه هـای دیگـر، ارزش اجتماعـی یافته   اسـتـ  بازی متنـی تازه ای را آغـاز كند. انتخـاب این واژه 
در الیـه ی متنـی نـام، از شـاخص جانشـینی كه بـه امکانات رمزگان زبـان منطقه بازمی   گـردد، با 

هم   نشـینی بـا جهاز اوشـاری، بخشـی از متـن تـازه ای را شـکل می دهد.
2ـ هنگامی كـه جهـاز در حـال ساخته شـدن اسـت، وضعیـت قـرار گرفتـن آن رو به شـرق و 
غـرب اسـت و هیـچ ارتباطـی با دریـا نـدارد. این وضعیت تـا زمان كامل شـدن سـاخت آن ادامه 
می یابـد و در روز مراسـم اوشـار، جهـاز رو به  دریـا تغییر جهت می دهد؛ بدین معنـا كه از چینش 
چوب هـا و نشـانه های قسـمت های مختلف )اتاقـک، صلیدون، زولـی، خـن و ...( در كنار یکدیگر، 
جهـاز كامـل می شـود و از هم نشـینی ایـن رمـزگان در كنـار یکدیگـر، بـه یک متـن واحد یعنی 
جهـاز اوشـاری تبدیـل می شـود. به عـالوه، بـا قـرار گرفتن جهـاز به سـمت دریا، كنـش ارتباطی 
شـکل می گیـرد و بـا هـر چه نزدیک تر شـدن آن به دریـا، این ارتباط شـدت بیشـتری می یابد تا 

زمانـی كـه جهاز بـه دریا انداخته شـود و كنـش ارتباطی تکمیل شـود.
3ـ بـر اسـاس رمـزگان قراردادهـای اجتماعی، نام سـازنده   ی جهاز بر اثـری داللت می   كند كه 
سـازنده دارد و آن سـازنده بـا خلـق آن، می خواهـد آن را بـه  عنـوان اثـری متعلق به خود نشـان 
دهـد. نـام سـازنده به خصـوص بـا طراحی و حکاكـی نقش هـای متفاوت كه در مقایسـه با سـایر 
جهازهـا خـود را متمایـز می   سـازد، ارزش بینامتنـی دارد كه یـادآور آثار تذهیبی و هنری اسـت. 
وقتـی هیـچ جهـازی در نقش كاربردی اش چنین نقوشـی نداشـته باشـد، نام سـازنده بخشـی از 
متـن اسـت؛ الیـه ای متنـی كه در مجـاورت با الیه هـای دیگر عمل می كنـد و از همـه مهم تر، به 
جهـاز ارزشـی داللت   گـر می بخشـد كه نام سـازنده را بر خود دارد. بدیهی اسـت شـکل طراحی و 
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سـاخت جهـاز نیز بر اسـاس رمـزگان هنری شناخته شـده و بر نوعی قـرارداد اجتماعی نانوشـته، 
بـر نام سـازنده داللـت می كند.

ایـن متـن  از الیه هـای هم نشـین در  بـه الیـه   ای  نیـز  یـا صاحـب جهـاز  ناخـدا  نـام  4ـ 
تبدیل شده   اسـت. ایـن نـام، ارزش داللت   منـد خـود را از نظـام نام هـای خـاص دوره به خصوص از 
تاریـخ دریانـوردی می گیـرد و بـه  جـای داللت بر یک فـرد با یک تاریـخ تولد و محـدود در اعداد 
شناسـنامه ای مشـخص، بـر رویکـردی تاریخی داللـت می كند؛ یعنی خـود رابطـه ای بینامتنی با 
بخشـی از تاریـخ جامعـه   ی دریانـوردی كنگ به طور خـاص و تاریخ دریانـوردی ایـران به طور عام 

می كند.  برقـرار 
5ـ قـرار گرفتن كارگاه لنج   سـازی در نزدیکی دریا خود به عنـوان الیه ای از متن، در داللت های 
آن دخالـت دارد. ایـن كارگاه به عنـوان الیـه ای داللت   گـر، به  نظـام رمزگانی دریا پیونـد می خورد 
و ارزش نشـانه ای خـود را از كاركـرد آیین هـای دریایـی چون اوشـار، محل تجمـع و حضور فعال 

دریانـوردان و اجرای مراسـم دریافت می كند.
6ـ تابـو بـودن عبـور زنـان از بیـس جهـاز به عنـوان رمزگانـی دیگـر، از الیه هـای متنـی ایـن 
مراسـم محسـوب می شـود كه ارزش خود را در هم نشـینی بـا الیه   ی متنی دیگـری )بیس جهاز( 
بازمی یابـد. نقـش نشـانه ای در اینجـا تمایز خود و دیگـری را با حضور زن و قـرار گرفتن در محل 
نامتعـارف نشـان می دهـد و می توانـد بـا عبـور از آن بـاردار شـود و بـه قـدرت زایش دسـت یابد. 
در واقـع بـا ایـن كنـش، هویـت دیگـری را از آن خـود می كنـد. البته ایـن تمایز را جریـان غالب 
فرهنگـی بـه وجود آورده   اسـت و با گذاشـتن نگهبان شـبانه روزی در محل، تـالش به تحکیم این 
تمایـز دارد؛ )زیـرا معتقدنـد بـا عبـور زن، هر سـاله تعدادی از جاشـوان جهاز كشـته می شـوند(. 
نظـام نشـانه ای در تمایـز آفرینـی بین خود و دیگـری، در سـطوح متفاوتی ایفـای نقش می كند؛ 
ایـن تمایـز عـالوه بـر سـطح جنسـیتیـ  كه داللـت صریـح این نظام نشـانه ای اسـتـ  سـطوح 
دیگـری نیـز دارد كـه به بیـان داللت   های ضمنی می   پردازد؛ از جمله سـطوح قومیتـی و طبقاتی.
7ـ مـورد دیگـر، دربـاره   ی تمایـز خود و دیگری در مرحله ای اسـت كه جهاز اوشـاری به درون 
آب وارد می   شـود و جماعـت دریانـوردان به رسـم شـادی، ناخدا یا صاحب لنج را روی دسـت بلند 
می   كننـد و بـه دریـا می اندازنـد. تنهـا در ایـن زمـان اسـت كـه تمایز نقشـی بین خـود و دیگری 
كاهـش می یابـد و فاصلـه   ی طبقاتـی كم رنگ می شـود؛ زیـرا جریان فرهنگی آیین اوشـار سـعی 
دارد ایـن فاصلـه را بـرای مـدت اندكی كـم كند و جامعه   ی یکپارچـه و همگنی را به وجـود آورد.

8ـ بنـا بـه روایـت جـورج فریـزر )1387(، حکایـت چسـباندن پوسـت قربانی، شـاید حاكی از 
وجود مراسـمی آیینی اسـت كه در آن خدای مرده را پوسـت می كندند و پوسـتش را بر درخت 
بلـوط می آویختنـد تـا موجـب رسـتاخیز مجـدد وی و بنابرایـن حیـات نباتـی در بهار شـود. در 
قربانـی كـردن، خـون به عنـوان رمزگانی از الیه هـای متنی این آییـن، نقش نشـانه ای بازدارنده را 
ایفـا می كنـد و بـر جلوگیـری از بالیـا و مصیبت ها داللـت دارد، و اینکـه از سـفرهای بزرگ چند 
ماهـه به سـالمت بازگردنـد. ایـن رمـزگان، از آنجـا ارزش نشـانه ای خـود را بازمی یابـد كـه الیه   ی 

متنـی قربانی بـه فرامتنی باالتـر )خداوند( ارتقـا یابد.  



13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

43

نتیجه گیری
ضـرورت و اعتبـار آیین هـا در ایجاد نظم و همبسـتگی اجتماعی، از طریق پیونـد خوردن این 
نظـم بـا جهانی نشـانه ای برای افـراد جامعه تثبیت می شـود؛ این جهان فرا طبیعـی و فرا تجربی، 
به صـورت سرچشـمه   ی هدف هـا و ارزش های غایی نشـان داده می شـود و ایـن ارزش ها و هدف ها 

از طریق همین جهان نشـانه ای، ضروری و توجیه پذیر نشـان داده می شـود.
اجـرای اعمـال اوشـار در زمـان و مکان معیـن، آن را به عملی فرهنگی تبدیـل می كند؛ حتی 
شـركت كنندگان نیـز از طریـق اعمالـی كـه انجام می دهنـد و آنچه انجـام نمی دهنـد، در همین 

نسـبت جـزء و كل، هویت جمعـی می   یابند. 
اعتقاد به مشـیت الهی شـامل اعتقاد به وجود قدرت هایی اسـت كه دلسـوز انسـان ها هستند 
و می تواننـد در زندگـی بـه آنهـا یاری برسـانند. چنین باورداشـت هایی موجب تسـلی می   شـود و 
ظرفیـت واقعـی انسـان ها را در هنـگام كنش مؤثـر در برابر مشـکالت باال می برد. گـرد هم آمدن 
افـراد در اجـرای اوشـار بـا اهداف و منافع مشـترک اشـاعه و حفظ سـنت های گذشـتگان، نه تنها 
موجـب منفعـت اسـت، بلکـه بـا هم بـودن نیـز بـرای آنهـا لذت بخـش و بازتولید همان شـرایط 
فرهنگـی اسـت؛ زیـرا تنهـا در ایـن شـرایط اسـت كه آدمـی می تواند احسـاس كنـد در محیطی 
سرشـار از دشـمنی و كینه تـوزی رهـا نشده   اسـت. او بـه ایـن دلیـل بـه زندگی در جمـع رضایت 
می دهـد كـه از یـک زندگـی اخالقی همگنی برخوردار شـود. اگر در سـفرهای دریایـی بزرگ كه 
چندیـن مـاه به طول می انجامـد، هر گونه سـرخوردگی، ناكامی، رنج و برخورد با مسـئله   ی غایی 
زندگـی بشـری یعنـی مرگ ایجاد شـود، نظم درونـی و انسـجام اجتماعی به هـم خواهد ریخت. 
آنهـا از طریـق مشـاركت در مناسـک و آیین هایـی مانند اوشـار اسـت كـه قـدرت اخالقی جامعه 
را آشـکارا احسـاس می كننـد و احساسـات اخالقی و اجتماعی خـود را از همیـن طریق تقویت و 
تجدید می سـازند. همین مناسـک اسـت كه احساسـات دینی را ایجاد، تقویت و تجدید می كند 
و حـس وابسـتگی بـه قدرتـی معنـوی و اخالقـی را كـه در واقـع همـان جامعـه اسـت، تشـدید 
می كنـد. همیـن مناسـک و ماهیـت جمعـِی چنین گردهمایی اسـت كه این  همه شـور و شـوق 
برمی انگیـزد و شـركت كنندگان را نسـبت بـه اهّمّیـت گـروه و جامعـه در قالب آیین هـای دینی 
آگاه می كنـد. بدین سـان مناسـک، همبسـتگی و انسـجام اجتماعـی را ایجاد و حفـظ می كند؛ به 
ایـن صـورت كـه جامعـه به آن نیـاز دارد كه افـراد امیال و كشش هایشـان را تابع احکامی سـازند 
كـه بـرای نظـم اجتماعـی ضروری اند. هدف هـای گروهـی، ارزش هایی غایـی و نظایـر آن فطری 
نیسـتند، بلکـه بایـد با وسـایلی حفظ شـوند. برای دسـتیابی بـه این مهـم، هدف هـای گروهی و 
ارزش هـای غایـی باید با كشـش های فـردی پیوند یابنـد. هنجارهـای اجتماعی، دسـتورالعمل ها 
یـا بایـد و نبایدهایـی هسـتند كـه انسـان را به انجـام كاری مکلـف می كند، یـا از آن بازمـی دارد. 
هـر گاه هنجارهـای اجتماعـی مصـداق خارجی یابـد، به رفتـار اجتماعی تبدیل می شـود و تکرار 
هـر رفتـار اجتماعـی خـاص، به تحکیـم موقعیت به هنجـار موردنظـر در جامعه كمـک می كند. 
بایـد توجـه داشـت كه رفتار اجتماعـی، در محدوده ی مقـررات و موازین معمـول در جامعه عمل 
می كنـد؛ در نهایـت، اعمـال و رفتـار آدمـی دارای سـیری كامـاًل بسـته اسـت كه به عنـوان انجام 
 وظیفـه یـا كاركـرد اجتماعی قلمـداد می شـود. زندگـی اجتماعی سـامان   مند میان انسـان ها، به 
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حضـور برخـی از احساسـات در اذهان اعضای جامعه بسـتگی دارد. این احساسـات، رفتـار افراد را 
در زمینـه   ی دیگـران نظـارت می كنـد. می تـوان گفت كه مناسـک، بیان نمادین و تنظیم شـده   ی 
برخـی احساسـات اسـت. پـس می تـوان نشـان داد مناسـک، كاركرد اجتماعـی خاصـی دارد كه 
ضمن تنظیم و حفظ احساسـاتی كه مبنای سـاختمان جامعه اسـت، آن را از نسلی به نسل دیگر 
منتقـل می كنـد. بـه نظر می رسـد بیان باور   داشـت های همگانی از طریق مناسـک دسـته جمعی، 
دلبسـتگی افـراد را بـه هدف هـای گروهـی تشـدید می كنـد؛ همچنیـن عـزم افـراد را بـه رعایت 
هنجارهـای گروهـی تقویـت می كنـد و ایـن هنجارهـا را باالتر از منافـع خصوصی قـرار می دهد، 
و یگانگـی افـراد جامعـه را بـا همدیگـر تقویـت می كنـد و تمایـز آنهـا را از اعضـای اجتماعات یا 
ملت هـای دیگر تشـدید می كنـد. به  هر حـال، ایجاد و حفظ همبسـتگی اجتماعی بـرای ادامه   ی 
حیـاِت مفیـد و ثمربخش جوامع، بسـیار مهم و تعیین كننده اسـت و جشـن های گروهـی، ابزاری 
مناسـب بـرای ایجـاد چنیـن همبسـتگی اجتماعـی به شـمار مـی رود؛ چراكـه معمـوالً برگزاری 
جشـن ها بـا هـر عنـوان و علّتـی كه باشـد، مورد اسـتقبال عموم مـردم قـرار می گیرد. هـر امری 
كه شـادابی، نشـاط، همبسـتگی و انسـجام اجتماعی را همزمان به وجود می آورد، شایسـته   ی آن 

اسـت كـه بیـش از آنچه امروز هسـت، قابـل توجه قـرار گیرد.  
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Investigating the relationship between human and society in Os-
har's religion in Bandar Kong 

Benyamin Ansari Nasab 1

Abstract
From time immemorial, Bandar Kong has had a great reputation in the field 

of maritime construction. Various boats were built. The dinghy was built 
near the shore. After a few months, the work on the dinghy was completed 
and finally the dinghy owner had to throw the dinghy into the sea. It takes 
three to four days for the device to be thrown into the water. The long-stand�
ing shores of the coastal people of Hormozgan, especially the port of Kong 
- one of the most important ports in the history of Iranian navigation - has 
been of particular importance for several centuries in the launching cere�
mony of the dinghy. The findings of this article Describes how the meaning 
and accompaniment of signs in the text of Oshar's religion together and also 
shows how social solidarity is formed within this maritime religion. The 
result shows that Oshar's religion in creating a collective conscience and 
maintaining social solidarity to continue useful life. And the fruitfulness of 
societies is very important and decisive.

Keywords: Oshar Rite, Bandar Kong, Semiotics, Collective Conscience, 
Social Solidarity.
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