دیونیزوس در تعزیه های قرون وسطی
دکتر بهزاد قادری
ویژگی دوران پیشامدرن را جاری شدن قدرت از نوک هرر برر قاترات پراییم جامعره مریداننرد ،در
حالی که دوران مدرن را «بازی» دوسویۀ نوک هر قدرت و قاعدۀ آن دانسته انرد .بره هیریم دلیر ،
هنگامی که به درا و ادبیات نیایشی قرون وسطی نگریستهاند ،از آنجا که ایم دوران را پیشامدرن
مینامند ،ادبیات نیایشی و تئاترش را بیشتر ابزاری بررای ایجراد «وحردت» خوانرد انرد ،وحردتی کره
ت نوک هر خواستار آن بودند .ایم پنداری بیش نیست؛ زیرا در ایم دور نیرز درا و
نهادهای قدر ِ
ادبیات نیایشی یکی از پایگا های هییشگی تنشهای چندگانه بود است که یکی از آنها ترنش میران
قدرت مرد و نهادهای قدرت آن روزگار است.
لررزان خنرد و کیردی در دسرتگا
آنچه در نگا نخست در تئاتر قرون وسطی جلو مریکنرد ،جایگرا
ِ
کلیساست .کیدی برشالودۀ خند استوار است و خند نیز انفجاری درونی است در برابر تضرادهرا
نهفترره در راتررار کسررانی کرره در زنرردگی درگیررر آنهررا بودنررد .از آنجررا کرره در دور هررا دسررتخوش
دگرگوني یا گراتار «آشوب»ها اجتیاعي شگرف ،تضادها بسیاری جلو میکنند ،كیرد بررای
نشان دادن آنها چاالکتر است .بازنیایي ها كییر یرا خنرد دار برا كشرش انسران بره ’براز ‘ پیونرد
دارند؛ كید بیش از آن كه بر ارماناردار از قانون تاکید کند ،به كرودكي و راترار كودكانرۀ آدمري
دامممیزند.
به قول ترنر« ،بازی» خواست ارادی انسان برای ورود به اضاهای آستانهای )(liminal spaces
است .درا و تئاتر زمانی کارآیی دارند که بتوانند اضاهای آستانه ای باشند و خوانند و مخاقب را
برررای ورود برره دنیررایی آمرراد کننررد کرره نرره ایررم جهررانی اسررت و نرره آن جهررانی کرره پیشررتر پرریش رویررش
گذارد اند .ایم مرحلۀ بحران هویت و سیالشدن آن اسرت؛ در ایرم گرذر ،نیریخرواهی «ایرم» باشری ؛
هنوز «آن» ه شک نگراته است .چون کیدی با شور و آشوب یرا «از خرود برهدر شردن» سرروکار
داشت ،آن را آبستم اضاهای آسرتانهای دانسرتند و دیرری نگذشرت کره کیردی و وابسرتۀ آن ،خنرد  ،را
ریم دیررونیزی در لارراس مارردل خواسررتند و هرجررا کیرردی بررود آن را نشررانۀ حضررور تا یرگررذار
هیرران آیر ِ
مخاقب در دادوستدهای اجتیاعی دانستند (ناگفته نیاند که کلیسا خند را بهتیامی ردنییکرد ،بلکره
برای آن انداز هایی مشخص کرد بود ،انداز هایی که به موجه بودن آدمی لطیه نزند).

جشرم
باختیم در رسالۀ مشهورش ،رابلره و دنیرایش ،دربرارۀ کارنراوال در قررون وسرطی بره عنروان
ِ
شدن سخم می گوید .اگر چنیم باشد ،شاید بتوان آن را رخدادی در راستای ایجاد اضرای آسرتانه ای
مورد نظر ویکتور ترنر دانست ،هرچند پژوهشگران بسیاری در بارۀ سخنان باختیم شک کرد انرد
و دیدگاهی مخالف سخنان باختیم را پیش کشید اند .با ایم حال ،باید ایم نکته را در نظر داشرت کره
دیدگا باختیم در بارۀ پایگا اولکلوریک مترون ادبرین نیایشری و رخنرۀ آن در مترون ملروب کلیسرا
نکته ای درخور توجهاست.
در قررون وسررطی ،نترش مخاقررب در شررک دادن بره آیرریم هرای نیایشرری بسرریار خوانردنی اسررت .برررای
قرون وسطی سه دسته نیایش شناختهاند :آییمهای عید پاک ،تعزیههای بر صلیبشدن مسیح (ع) و
نیایشنامههای اخالقی .از نظر زمانی ،نخست مللوب شدن مسیح (ع) رخ داد است و مراس عید
پاک برآمد از ایم رخداد است .پیشینۀ نیایشهای عید پاک به قرن ده میالدی میرسد ،اما اجرای
آیینرری تعزیررههررای برصررلیب کشرریدن مسرریح (ع) از قرررن سرریزده مرریالدی رونر مررییابررد و در قرررن
پانزده اوج میگیرد .بنابرایم ،اگر از دیردگا سرشراری ادبیرات و مترون نیایشری بره قررون وسرطی
بنگری  ،دوران رواج آییمهای نیایشی عید پراک ،پررونر ترریم و مردمریترریم دورۀ آن بره شریار
میرود زیرا بیشتریم دخالت مرد در بازنیایی و نیایش به عنروان گفتگروی ریرمسرتتی برا قردرت،
صورت میگیرد.
نیایشنامههای عیدپاک هفت بخش دارند -1 :پیالت و نگهاانان  -2معراج  -3صحنۀ بازگشت مسیح
و یررورش او برره دوزخ و رهانیرردن دوزخیرران  -4نیررایش عطرراری  -5راررتم بررر سررر میرراک مسرریح -6
جلو کردن مسیح در اقراف میاک در چش مری مجدلیه  -7هجو حواریون به سوی میاک (تا به
چش خود کالاد مسیح یا میراک خرالی را بایننرد) .آبشرخور نیرایش عیرد پراک یرک جیلره اسرت کره در
انجی مرقس ( )16:1آمد است" :پس چون سات گذشرته برود مرری مجدلیره و مرری مرادر یعتروب و
سالومه حنوق خرید آمدند تا او ]مسیح[ را تدهیم کنند ".ماجرا از ایم قرار اسرت کره سره روز پرس
از مرگ مسیح ،مری مجدلیه ،مری (مادر یعتوب) و سالومه رورنی مریآورنرد ترا پیکرر مسریح (ع)
را خوشاو کنند .پس از خریدن رورم ،ایم سه به سوی میاکی که جسد مسریح را درآن نهراد بودنرد
میروند اما جسد را نیییابند و ایم را در آییم مسیحیت معراج مینامند.
در انجی هیچ اشار ای به راتم سه قدیسه به عطاری و خریدن رورم نشد ؛ اتط میخوانی کره آن
سه زن «حنوق خرید آمدند» .اما در آییم نیایشی عید پاک ایم خرود بره صرحنه ای قروالنی ،یعنری
راررتم برره عطرراری ،چانرره زدن بررا عطررار و دسررتیارانش و رخرردادهای دیگررر ،تارردی مرری شررود .عطررار
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پیرمردی است که هیسری جوان و دستیاری زرنگ و جروان امرا نراوارد بره شری عطراری ،بره نرا
رابریم ،دارد .چررون عطرار سرررش برره کرار دیگررری بنررد اسرت؛ پررس از رابرریم مری خواهررد عطرراری را
سامان دهد .سپس رابیم را میبینی که ررولنرد کنران از سرختی کرار مریگویرد و آرزو مریکنرد کراش
خودش ه دستیاری داشت .در ایم د یک دلتک دیگر از را میرسد و قاول میکند دسرتیار رابریم
شود (ایم دلتک رالاا ً ساز می پوشد که بیانگر دو ارد است :دیونیزوس و شاید عیار مردمی ،رابیم
هود) .درست در هییم د سه زن متدس نیز میرسند و از عطار رورم می خواهند .هیسر عطرار
به گرانفروشی شوهرش اعتراض میکند ،اما از او کتک میخورد .سه زن که میروند ،عطار پیر
خوابش میبرد و رابیم با هیسر جوان او سر صحات را باز میکند و از او مری خواهرد خرودش را
از ایم زندگی مشتت بار رها و با او ارار کند .چنیم ه مریکننرد؛ ایرم دو بره مرررزار خروش آب و
هوایی می روند و با ه می خوانند و می رقلند و نرد عش می بازند.
چارچوب اصلی نیایشهای آیینی عیدپاک جیالتی از انجی های متی ،لوقا ،یوحنرا و مررقس اسرت.
اما متونی را که مرد از آن ساختند تنها به اازودن جیالت یا تیییر لحم متون از مر یره بره شروخی
بسند نکرد؛ در متونی که مرد در اروپای رربی (اروپای شرقی سرگذشت خودش را دارد) برای
ایم آییم ها اراه کردند ،کار به جایی کشید که کسانی ،هیچون رابیم خوشگذران و دلتک که هیچ
ربطی ه به انجی و روایت بر صلیب شدن مسیح نداشتند ،در آن ظاهر شدند و ابتکار عیر را بره
دست گراتند.
عید پاک رخدادی بهاری است و مریدانری کره جشرم در چرخرۀ الرول از کهرم الگوهرایی اسرت کره
هیۀ ارهنگها ،کاارکیش یا یکتاپرست ،به آن پایاند بود اند .در نیایشهای عید پاک ،عروج مسیح
به ملکوت و بازگشت او برای رها ساختم دوزخیان از جهن نروعی جشرم رهرایی ترم از اسرارت و
احیاء آن به شیار میآید .مرد از آوردن رابیم در ایم نیایشها هردف خاصری را دنارال مریکردنرد.
نا رابیم ه در زبان آلیانی و ه در زبان التیم ،برا سررخی چهرر و در نتیجره ،برا شروخ و شرنگی
ارد پیوند دارد .رابیم آدمی بررونگررا و خوشرگذران اسرت .او را برخاسرته از آیریم هرا و اسرطور
های پیش از مسیحیت در اسکاندیناوی و یا ااسانه های ژرمم دانسته اند .اما شاید بتوان او را گونۀ
روزآمد دیونیزوس دانست ،زیرا او با شور و شادی و ترمآسرایی پیونرد مسرتتی دارد .او در پرار ای
متون از میان تیاشاگران برمیخاست و به میان بازیگران میرات که ایم خرود اشرار ای اسرت بره
ایم که او از مرد  ،یا سخنگوی مرد بود است .وجرود چنریم چهرر ای در ادبیرات نیایشری مردمری
آن زمان به ما اجاز نیی دهد ایم حک را یکجا بپذیری که مرد قرون وسرطی آد هرایی زیرر اشرار
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کلیسا بودند .پژوهشگران ارهنگ قرون وسطی ،که نتاشریهرا ،روایرات و دیگرر اسرناد آن زمران را
بررسی کررد انرد ،برر ایرم باورنرد کره مررد روسرتایی و شرهری در قررون وسرطی در برارۀ خرور و
خواب و تم بیپروا بودند .در نیایشهای عید پاک ،تم مسیح در کانون توجرهاسرت .گرویی مررد برا
آوردن رابیم در متون نیایشی خود میخواستند تم زندۀ مسیح را در وجود خودشران متجلری بایننرد.
از سویی نیز میشود گفت مرد میخواستند با کلیسا به گفتگو بنشینند و زندگی سرزند و شادی را
برای خود بخواهند ،زیرا ،بره نظرر آنران ،مسریح بررای آنران جران باختره برود و اینرک برا برپرایی ایرم
مراس می خواستند از سویی ناودن مسیح را نفی کنند و ،از سروی دیگرر ،میران رواج ترمآزاری یرا
سر مسیح آوردند پیوندی نهانی بسازند،
خارپنداری تم که کلیسا بدان دامم میزد و آنچه کاهنان بر ِ
زیرا مسیح بارها به آنها گفته بود "شیا پارۀ تم منید".
بدیم ترتیب ،مرد آییمهای عید پاک را بهتریم جلو گا تم و ارصرتی بررای گوشرزد کرردن ارزش
آن و بازیررابی نیروهررای آن یااتنررد .در عرریم حررال ،مرررد توانسررتند بررا آیرریمهررای عیررد پرراک میرران آیرریم
دیونیزوسی و عروج مسیح پیوندی بیابند .در قرن ده میالدی ،مرد با اجرای ایم آییمها ،هیچون
دیونیزوس ری هررای دوران باسررتان ،سرررزندگی را در هیررات قرروت یررااتم ،نوجرروانی ،بازیررابی شررادابی،
باروری ،تولید مث  ،جشم میگراتند و با ایم کار نیازها و کارکردهای تم را تجربه مریکردنرد .در
آییمهای عروج مسیح ،تم او ناپدید میشود .اما مرد با دستکاری روایتهای کلیسا در بارۀ عروج
مسیح ،از ایم آییم جشم شادخواری برپا کرد بودند.

4

