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چکیده
سه آيین شوشي در هرمزگان ،عروسگولي در گیالن و آيین کوسه در شمال ،غرب و جنوب ايران از منطق،
ساختار و صورت نسبتاً مشابهي برخوردار هستند .اين سه آيین در مراسم عروسي و استقبال از فصل بهار
(نوروز) اجرا ميشوند .در هر سه مورد ،و در طي يک اجرای نمايشگونه و اپیزوديک ،داستاني ساده روايت
مي شود .شخصیت اصلي اين روايات ،به شکلي نمادين زشتي ،پیری ،ناباروری و سرما و ناخوشايندی را
مجسم ميکن د که به واسطۀ رقص و شادی اهالي و حاضرين از آن منطقه يا روستا رانده ميشوند .در اين
پژوهش ،پس از معرفي چگونگي اجرای هر سه آيین ،نشان داده شده که بر اساس الگوی تحلیل گرمس و
پراب ،روايت هرسه نمونه از ساختار مشابهي پیروی ميکند .تحلیل شخصیتهای اسطورهای هر سه آيین
نشان از پیشینۀ تاريخي آن دارد که در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .نتايج پژوهش گويای
آن است که هر سه آيین با صورتي متفاوت با جدالِ میان ثنويتِ خیر و شر و يا نازايي و زايش – که در
ارتباط مستقیم با ايزدان پیشااسالمي هستند -تعريف ميشوند .شباهت و پیوستگي میان هر سه آيین،
صحهای است بر پويايي آيینهای باستاني ،پیوند میان اقوام ايراني ،حرکت سیال فرهنگ در دلِ تاريخ ،و
تغییراتِ ناشي از نیاز به تطبیق با شرايط متفاوتِ دورههای مختلف .ويژگي مهم ديگر اين پژوهش معرفي
يک نمونه از دگرگوني معنايي آيینهای اسطورهای – در اينجا ستايش ايزدبانوی آناهیتا -در قالب آيینهای
نمايشي بارانخواهي و در نهايت نمايشهای موقعیتي و مطابق با روزگار معاصر خويش است.
واژگان کلیدی :شوشي ،عروسگولي ،پیربابو ،کوسه ،آيینهای باروری ،نوروز ،بارانخواهي.
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مقدمه
بسیاری از آيینهای کهن اقوام ايراني با ايزدان اسطورهای ارتباط پیدا ميکند .در طي دوران مختلف
به واسطۀ جابجايي اقوام و تغییر شرايط اجتماعي و اعتقادی ،شکل بیروني اين آيینها دگرگون
شده است .به دلیل کمبود اسناد مکتوب و مربوط به فرهنگ شفاهي و تاريخ اقوام ،شناخت
نسخههای پیشین و رديابي تغییرات ناشي از جابجايي فرهنگها ،تاثیرپذيری و تاثیرگذاری آنها
را بر يکديگر دشوار و گاه ناممکن ميکند پژوهش پیش رو نگاهي است موازی به سه آيین در
حوزهها ی مختلف جغرافیايي و فرهنگي در ايران که با اشتراکات بسیار از جمله ساختار داستاني و
آرايش مشابه شخصیتها ،در موقعیتهايي خاص و يکسان برگزار ميشود :آيین شوشي در استان
هرمزگان در جنوب ايران ،آيین عروسگولي در استان گیالن در شمال ايران و آيین کوسه که در
نقاط مختلف بويژه در حوزۀ غرب ايران با روايات مختلف اجرا ميشود .به زعم برخي پژوهشگران
و بر اساس شواهد موجود ،هر سه آيین ريشه در آداب فرهنگ باستاني اقوام ايران و جشنهايي
مانند جشنهای نوروزی ،آيینهای بارانخواهي ،زايش و پايان فصل رنجبری دارد .در تمامي اين
موارد دغدغۀ انسانِ دوران باستان ،تشويقِ طبیعت در زايش ،نو شدن و دور شدن از دشواریِ سرما،
مرگ و نازيبايي است که با تقلید نمايشوارِ اين امر تالش ميکند خود را برای استقبال از آسايش
آماده کند.
به اين منظور پس از معرفي چگونگي و موقعیتهای اجرايي هريک ،نخست نقش موسیقي
را در جايگاه های گوناگون و کارکرد اصلي آن را نشان خواهیم داد .پس از آن نمادهای عناصر
مختلف و شاخص را در روايات اسطوره ای واکاوی خواهیم کرد .در آخر بر مبنای تحلیل ساختار
روايي ،هر سه آيین را در الگوی شناختِ کنشگران فرهنگي بررسي ميکنیم و خواهیم ديد که هر
سه آيین دارای ساختار و نظام روايي مشابه مشترک هستند.

پیشینۀ تحقیق
در مورد نمايشها و آيینهای ايراني بويژه آيینهای دوران باستان پژوهشهای متعددی انجام شده
است که ميتوانیم به دو کتاب نمايش و رقص در ايران ( )1962نگاشتۀ مجید رضواني و دانشنامۀ
نمايش ايراني ،جستارهايي در فرهنگ و بوطیقای نمايش ايراني ،نوشتۀ يداهلل آقاعباسي ()1389
بهعنوان دو منبع در معرفي نمايشهای کهن ايراني اشاره کنیم .در مورد عروسگولي نیز ميتوانیم
به پژوهشهای انجام شده توسط انجوی شیرازی ( ،)1352رحیم چراغي ( ،)1368حسنزاده
( ،)1372هوشنگ عباسي ( ،)1372پاينده لنگرودی ( ،)1377محمد بشرا و طاهر طاهری (.)1389
محمود پاينده ( ،)1356صوفينژاد ( ،)1386عاشوریفر و کشنفالح ( )1391جهاندوست
سبزعلیپور ( )1392اشاره کنیم .در پژوهشهای ديگر مانند کتاب گیالن (به همت جمعي از
پژوهشگران گیالن و سردبیری ابراهیم صالح عرباني –  ،)1374موسیقي تالش (بهمن کاظمي -

مقايسۀ دو آيین موسیقیايي مشابه شوشي و عروسگولي53 ...

 )1389و مطالعات پژوهشگران ديگری چون محمدرضا درويشي ( ،)1380نصری اشرفي ()1392
به طور کلي به موسیقي و آيینهای اجرا شده در گیالن از جمله عروسيگولي اشاره شده است.
در مورد مطالعات انجام شده دربارۀ آيین کوسه ميتوانیم به مدخل اين واژه در فرهنگ
پژوهشي نمايشهای ايراني ،نگاشتۀ يداهلل آقاعباسي ( )1389و از آيین تا نمايش ( )1391اثر نصری
اشرفي و شیرزادی آهودشتي اشاره کنیم .در هر دو مدخل با اشاره به مکتوبات انجوی شیرازی،
آيین کوسه توصیف و متنِ بخش آوازی آن آورده شده است .در مورد آيین شوشي نیز تنها به دو
مقاله و پاياننامه کارشناسي ارشد مريم قرسو ميتوان اشاره کرد.

روش تحقیق
در پژوهش حاضر ،دادههای مربوط به آيین شوشي در هرمزگان دستاورد پژوهش میداني و
مشاهدات شخصي نگارنده (از سال  1387تا  )1395است و دادههای مربوطه ،در طي سالهای
متمادی از مشاهدۀ نسخه های مختلف و گفتگو با مجريان اين آيین در جزيرۀ قشم بدست آمده
است .دادههای اين پژوهش در رابطه با عروسگولي بر مطالعۀ کتابخانهای تکیه دارد .بنابر شهادت
برخي آگاهان محلي ،با وجود اينکه در دهۀ گذشته تغییرات بسیاری در ويژگيهای اجرايي يا
موسیقايي عروسگولي بوجود آمده ،اما هنوز در برخي روستاهای استان گیالن اين رسم بهنیکي و
با رعايت آداب گذشته اجرا ميشود .در رابطه با آيین کوسه نیز بههمینترتیب از پژوهشهای
پیشین بهرهمند خواهیم شد .بنابراين دادههای کلي در مورد شوشي براساس مشاهدات و مطالعات
میداني ،و در دو مورد ديگر ،بر مطالعات کتابخانه ای استوار است .هر سه روايت را شرح داده و در
نهايت ساختار آنها را براساس الگوی گرمس و نگاه اسطورهشناختي تحلیل خواهیم کرد.

شوشی در استان هرمزگان
از اين آيین در هیچ يک از کتابهايي که به آيینهای نمايشي در ايران ميپردازند نام برده نشده
است که گمان ميرود دلیل اين امر دورافتاده بودن منطقه و اندک بودن راويان است و نه تازگي
داشتن آن؛ چراکه وجوه مختلف موجود در اين نمايش به اسطورههای ايران نزديک ميشود واجازه
نميدهد که آن را بدعتي تازه و بدون تاريخ بدانیم.
طبق مشاهدات و پژوهشهای من ،شوشي1نام يک نمايش موسیقايي و رقصان است که در
آخرين شب از مراسم عروسي سنتي در بین اهالي جزيرۀ قشم در خلیج فارس ،استان هرمزگان در
جنوبيترين بخشهای ايران اجرا ميشود .با وجود ارتباط واژگاني نام اين نمايش با شهر باستاني
شوش ،هیچ يک از مجريانِ شوشي اصالت اين نمايش را به شهر شوش نسبت نميدهند .آنها
معتقدند اين آيین بسیار کهنسال است و ارتباطي با شهر شوش در استان خوزستان ندارد .نمايش
1shushi
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موسیقايي و همراه با رقص شوشي ،در دو موقعیت مشخص اجرا ميشود :روز پاياني مراسم عروسي
و پايان فصل صید در روزهای پاياني تیرماه و آغازمرداد ماه.
1
موسیقي در عروسي اهالي هرمزگان همواره در سه بخش اجرا ميشود :باسنک خواندن
(آوازهای کانُنیک (سوال و جوابي) زنان – در هنگام حنابندان و آماده کردن عروس و داماد)،
رقصهای مردان که با دهل2و آوازهای دستهجمعي همراهي ميشود ،و نوای نيجفتي 3.در آخرين
روز عروسي .تنها سومین گروه ،يعني نيجفتي با دو يا سه دهل همراهي ميشود .در تمام طول
روز سوم ،دهلنوازها و نيجفتي نواز (ني مضاعف با قمیش منفرد) در میانۀ حیاط و محل برگزاری
عروسي نشسته و مينوازند .حاضرين نغمهها را با کف زدن و رقصیدن همراهي ميکنند .محتوای
موسیقايي نواخته شده در اين موقعیت ،ملودی ترانهها و نغمههای آهنگین محلي است که توسط
نيجفتي نواخته ميشود .ويژگي اصلي اين موسیقي بافت چند ريتمي (پليريتمي) است که توسط
نوازندگان سازهای ضربي با ايجاد وارياسیونهای بسیار متنوع و تأکید بر آکسانگذاریها به
شکلهای مختلف و نواختن ضدضربهای بسیار مقطع شکل ميگیرد .نيجفتي و دهلها تقريباً
در تمامي مراحل برگزاری آيین عروسي حاضر هستند.
در شب آخر عروسي ،درست زماني که همۀ مهمانان جمع شده و در حال پايکوبي هستند
گروهي از بازيگران با هیبتي ناآشنا و عجیب به میان جمع آمده و با جیغ و فرياد و زدنِ حاضرين
و با حالت شوخي کتک زده ،مانع نواختن موسیقي شده و سعي ميکنند عروس را بربايند.
شخصیتهای اصلي اين گروه بازيگران شوشي و ديگری غول (يا ديو) نام دارد ،در حالي که ظاهر
آنها مشابه است .شوشي و غول کالهي حصیری و بلند بر سر داشته ،زنگولههايي بر گردن و کمر
آنها بسته ميشود و صورت آنها با آرد سفید شده است .بر تن جامههای مندرسي دارند و همواره
اشاره ميکنند که از راه دور آمدهاند و هر چه حاضرين از آنها ميپرسند از کجا آمدهاند فقط
ميگويند از «قلعه» يا «کوه» و جیغ و داد ميکنند .شوشي و غول با همراهان خود :که شامل يک
شتر ،يک روباه ،يک گاو ،شخصیت کمسوپي 4،شخصیتي دارای هويت جنسي5و کاروان ساالر است
در اين بخش حضور دارند.
باروری و نو شدن ،يکي از مفاهیمي است که در شوشي معنای ويژهای دارد و شخصیت
دوجنسي در نمايش شوشي ،با دارابودن نماد مضاعف مردانه ،نشانۀ بارز اين امر است .او همواره در
کنار غول حرکت ميکند ،گويي غريزۀ جنسيِ شخصیت غول است که در جهان بیروني او را دنبال
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ميکند و شايد نمادی از اهمیت باروری و نوزاده شدن بهواسطۀ حضور عروس باشد .برخي از
حاضرين معتقدند حضور اين شخصیت باعث باروری هرچه زودتر عروس خواهد شد.
اين شخصیتها به صف وارد مجلس ميشوند و با رقص و شوخي با حاضرين وارد تعاملي
نمايشي و خندهآور ميشوند .آنها در اپیزودهای مختلف موسیقي و نمايش ،سعي ميکنند مانع
اجرای موسیقي و اجرای مراسم بشوند و در نهايت يکي از بزرگان مجلس عروسي آنها را مجاب
ميکند تا مجلس شادی را ترک کرده و به ديار خود بازگردند .بازيگر نقش شوشي در انتهای مراسم
به نقطهای مرتفع مانند پشتبام يا ايوان خانه ميرود و دستار و وسايلش را به سوی افراد خانواده
عروس پرتاب کرده و در نهايت مجلس را ترک ميکند.
نوروز صیاد موقعیت ديگری است که نمايش شوشي با تغییرِ روايت و به عنوان يک سنت
بومي در آن اجرا ميشود .زمان آن پايان تقريبي سالِ کاری در دريا است و در آخرين روز تیرماه
يا روز نخست مرداد ماه برگزار مي شود .از اين تاريخ به بعد آب دريا بیش از هر زمان ديگری گرم
شده و بسیاری از ماهيها به عمق ميروند و صید متوقف ميشود .صیادان به احترام دريای
سخاوتمندی که در تمام سال منبع درآمد و تغذيۀ آنهاست در اين روز به صید نميروند تا دريا
بتواند خود را پربارتر کند .در اين روز تمامي اهالي روستا به دريا ميروند و تن به آب ميزنند و
هنگام آبتني به هم آب ميپاشند .آنها معتقدند که با اين کار در طي سال از بیماری در امان
خواهند بود و در سال آينده دريا برکت بیشتری به آنها خواهد داد .اين جشن با اجرای آيینهای
محلي مانند رقصهای دسته جمعي و آيین نمايشي شوشي برگزار ميشود .اهالي پس از آبتني در
کنار دريا گردِهم ميآيند و تماشاچي آيینها و مجری رقصها ميشوند و به اين ترتیب يک سال
صید با برکت خود را جشن ميگیرند .نمايش شوشي در اين زمان يعني پس از آبتني اهالي روستا
اجرا ميشود .در حالي که افراد از آبتني در آبِ دريا بیرون آمدهاند ،بازيگران شوشي به سوی آنها
رفته و شوشي و غول با شاخه نخلي که در دست دارند مانع از لباس پوشیدن يا نشستن آنها
ميشوند و ،مانند عروسي ،در اينجا نیز اپیزودهای مختلف رقص و موسیقي و شوخي و سروکله
زدنِ شوشيها با حاضرين به توالي اجرا ميشود؛ اما باقي داستان يعني ربودن عروس يا بیرون رفتن
شوشي و ماندگار شدن غول در اينجا اجرا نميشود .تا سال  ،1350اين جشن رواج بیشتری داشته
و در طي زمان به تدريج کمتر شده است .در سالهای اخیر نیز برخي ارگانها اين بازيگران را به
محیطهايي خارج از فضای عروسي يا نوروز صیاد دعوت ميکنند که روايت تازهايي از شوشي را
شکل داده است .در فضای عمومي بازيگران به همراه نوازندگان دهل و ني جفتي وارد ميشوند،
ميرقصند و ميچرخند و پس از زماني اندک از صحنه خارج ميشوند .که البته اين نسخه (و هر
نسخۀ ديگری از اجرای صحنهای آيینهای نمايشي بومي) روايتي ابتر از يک داستان نمادين و
اسطورهای است.
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موسیقي تمامي بخشهای موسیقايي در هر دو موقعیت ،با نيجفتي و چند دهل نواخته
ميشود .نوازندۀ نيجفتي دريکسو و نوازندگان دو يا سه دهل در مقابل او قرار ميگیرند .ترانههای
نواخته شده اغلب همانهايي هستند که در ديگر بخشهای مراسم عروسي اجرا شده است .بخش
بزرگي از اين ملودیها به شکل بداهه و بر مبنای يک ملودی اصلي شکل گرفته و هريک از دهلها
با اجرای بخشي متفاوت از بستر ريتمیک ،ملودیها را همراهي ميکنند .ريتمها معموالً دوتايي
هستند و با تأکیدهای ريتمیک ويژه بافت چند ريتمي ويژهای را بوجود ميآورند .هیچ آوازی اين
نغمهها را همراهي نميکند و موسیقي در سرتاسر مراسم به شکل سازی اجرا ميشود.

عروس گولی در استان گیالن
عروسگولي ،عروسگوله ،عروس کولشي ،عروسک گُلک ،پیربابو ،بابوگر بازماندۀ آيینهای
پیشاهنگي نوروز است که امروزه در استان گیالن ،در زمان برگزاری عروسيها و پیش از نوروز و
کمابیش در تمام آبادیهای مختلف و دورافتادۀ شمالي ،بويژه در مناطق کوهستاني با تفاوتهايي
در تعداد بازيگران و با شعر و ترانههايي گاه متفاوت اجرا ميشود (بنگريد به آقاعباسي /222 :1389
عاشوریفر ،کشنفالح  .)26 :1391شخصیتهای اصلي روايت اين نمايش موسیقايي و رقصان
عبارتند از پیربابو(1پیربابا ،بابو ،بابوگر که گاهي همان کوسه است) ،غول (پیرغول ،غصه خورک)،
عروس (عروس گلک ،نازخانم ،)2توبرهکش (بارکش ،کولهباری ،فانوسدار ،چراغدار) و همراهان
(کاس خانم 3،خواننده ،طبال ،سازچي ،داره(دايره)زن ،تکهها و عاشق) که به تناسب در روايتهای
مختلف حضور دارند( .آقاعباسي  .)222 :1391در روايت کشنفالح و عاشوریفر شخصیتهای
عروسگولي شامل عروس (نازخانم) ،همراه او (کاس خانم) ،پیربابو (يا پیربوبا) و غول است« .عروس
پسری است جوان و خوش صورت ،لباس زنانۀ خوش طرح و خوشرنگ پاکیزه ميپوشد که محلي
است يعني شلیته ،شلوار مشکي ،پیراهن کوتاه ،پیشاني بند و روسری؛ به هر دو دست زنگ و يا
تکهپارچه هايي دارد که در حین رقصیدن با به هم زدن انگشتان شست و میاني زنگها را به صدا
در ميآورد .آرايش صورت او درست مانند نوعروسان است» (عاشوریفر ،کشن فالح .)27 :1391
همراه عروس نوجوان زنپوش ديگری بنام کاسخانم است که مراقب و نديمۀ اوست .پاينده
لنگرودی گزارش ميدهد که در برخي آبادیها هر دو شخصیت ،نقش عروس دارند.
کولبارچي4فردی است که هدايای مردم که معموالً شامل آرد ،تخممرغ و شیريني است را
در کولهبار خود جمع ميکند .گروهي نیز در پي اين بازيگران راه افتاده ،دست ميزنند ،گاه
ميرقصند و آوازها را نیز در مواقع الزم همراهي ميکنند .به اين جمع همراهي کننده ،واگوکُنان
1
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به معني همخوانان بندهای تکرار شوندۀ شعر (( ترجیع بند شعر )) گفته ميشود .هريک از اين
افراد مسوولیت و نقش مشخصي را در اين آيین اجرا ميکنند .روايت اين نمايش آيیني بسیار ساده
است و هیچ فراز و فرود دراماتیکي در آن ديده نميشود .پیربابو که عاشق عروس بوده در پي اغوای
اوست و غول نیز به عنوان رقیب با حرکات طنزآمیز و در تالش برای ربودن و تصاحب عروس است.
پیربابو و غول هر دو با دردستداشتن عصايي در بین جمعیت حرکت ميکنند و با حرکات مضحک
به طرف تماشاچیان يورش برده و موجبات جیغ و شادی زنان و کودکان ميشوند .غول و ديو به
قصد بردن عروس وارد جمع شده و با رفتارهای خندهدار و شوخي مايۀ سرگرمي ميشوند .درست
مانند شوشي ،در اينجا نیز ديو و غول با رفتار و شوخيهای بسیار با شرکتکنندگان موج تفريح
حاضرين ميشوند .پاينده داستان عروسگولي را چنین روايت ميکند «غول و پیربابو هر دو عاشق
عروس هستند و با چوب ميرقصند .غول رقص کنان به طرف عروس ميرود و پیربابو راه او را
ميبرد و مانع رسیدن او به عروس ميشود .غول برميگردد و به پیر بابو حمله ميکند و پیربابو نیز
ناچار مي شود که به تماشاگران حمله کند و در اين حمله و گیرودار حرکات غیرعادی و خندهآور
ميکند تا مردم شادی کنند» (پاينده لنگرودی  .)92 :1356اين روايت اپیزود مانند در بخشهايي
به شکل نمايش و رفتارهای خندهآور است و در بخشهای موسیقايي با رقص همراهي ميشود.
بخش اصلي موسیقي عروسگولي آوازِ سرخوان است که با نقارۀ مضاعف گیالن يا دياره و صدای
ضرباتِ ريتمیک حاصل از بههمکوفتن کترا (کفگیر چوبي) همراهي ميشود .حاضرين نیز با کفزدن
جمع را همراهي ميکنند .روايت انجوی شیرازی از داستان عروسگولي اندکي با روايت فوق متفاوت
است .در روايت انجوی شیرازی موضوع اصلي نمايش دعوای غول و پیربابو بر سر عروس است .بر
طبق يک داستان افسانهای غول ساکن قلۀ کوه و پیربابو و نامزدش ساکن دامنۀ کوه بودهاند .روزی
غول از جايگاه خود بیرون ميآيد و عروس يعني نامزد پیربابو را ميبیند و او را ميربايد و به اين
ترتیب جدال میان آن دو در زماني حدود بیستروز مانده به پايانِ زمستان آغاز ميشود (بنگريد
به انجوی شیرازی  ،1352ج ،1 .ص .)112-111 :در هر دو روايت طبق شواهد گذشته نقش عروس
و شخصیتهای مؤنث را زنان بازی ميکردند ،در حالي که در نسخههای اخیر مردانِ زنپوش اين
نقش را بر عهده گرفتهاند..
در نسخۀ نوروزی عروسگولي ،شخصیتها در قالب يک گروه با جمعي از افراد محل در
خیابانها به شکل يک کاروان کوچک راه افتاده و به همهی خانهها سر ميزنند و مردم به اندازۀ
توانايي خود به آنها برنج ،پول و تخم مرغ مي دهند .اين آيین بین يک ماه تا بیست روز مانده به
نوروز توسط گروههای محلي متشکل از مردان و جوانان هر محل در طي چهار يا پنج روز اجرا
ميشود .اين دستهها پیک شادماني و نوشدن هستند و به استقبال نوروز ميروند و مژدۀ آمدن
نوروز را ميدهند .در گذشته اهالي محله های مختلف منتظر آمدن آنها بودند و باور داشتند که
آمدن دستههای «گولي» بر درِ خانههای آنان نشانۀ برکت در سال آينده است و به عبارت محلي
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«شگون» دارد .کشنفالح و عاشوریفر زمان راهافتادن کاروان عروسگولي در نسخۀ نوروزی را
غروب و سرشب توصیف ميکنند .در اين زمان کولبارچي فانوس بدست ميگیرد و پیشاپیش دسته
حرکت ميکند و بقیه به دنبال او راه ميافتند تا به اولین خانه برسند« .طبلچي طبل را به صدا
در مي آورد تا اهل خانه و همسايگان متوجه آمدن آنها بشوند .بعد از آن سازچيها مينوازند و
بازيگران ،شروع به رقص و پايکوبي ميکنند .غول و پیربابو در موقع رقصیدن چوبدستيهای
خودشان را به هم ميکوبند که رمزی است از رقابت آن دو نفر در عشق عروس .بعضي وقتها هم
غول به عروسي نزديک ميشود و چنان وانمود ميکند که ميخواهد او را به دوش بگیرد و از معرکه
بهدر ببرد؛ ولي به محض اينکه دست به او ميزند ،پیربابو با چوبهدستي به غول حمله ميکند و
عروس را از دست او ميرهاند و دوباره به رقصیدن ادامه ميدهد» (عاشوریفر ،کشنفالح :1391
.)28
اين آيین در دهههای پیش به دلیل همراه بودن با رقص کمتر اجرا شده است .در دهۀ اخیر
و در گیالن ،در جشنهای برنامهريزی شده و صحنهای حضورِ متفاوتي پیدا کرد که طبیعتاً
بخشهای روايي آن در اين نسخۀ جديد حذف شدند و تنها بهعنوان آيیني به همراه شخصیتهای
نمادين و همراه با موسیقي به نوعي احیا شد.
تا اينجا ديديم که دو آيین در دو نقطۀ بسیار دور از نظر جغرافیايي ،روايتي مشابه ،با
ويژگيهای نزديک به هم را ارائه مي دهند .هر دو آيین در دو موقعیتِ مشخص و مشابه اجرا
ميشوند :عروسي و استقبال نوروز گاهشمار يا کاری .در هر دو جدالي نمايشي بر سر ربودنِ عروس
– نماد زايش و زيبايي و باروری – هستند .هر دو به شکل اپیزوديک با میانپردههای موسیقايي
همراه با رقص اجرا ميشوند .شخصیتهای نمايشي بسیار شبیهِ هم هستند .عنصر زنگوله در لباس
هر دو گروه ،بسیار مهم به نظر مي رسد و در بسیاری از مکتوباتِ موجود به اهمیت آن اشاره شده
است .احتماالت و گمان های محتملي در رابطه با تاريخ و عقبۀ اين دو آيین مطرح شده است که
هر دو را مستقیماً به تاريخ اسطورهای و باستاني ايران پیوند ميزند که پیشتر به آنها اشاره
خواهیم کرد .در اينجا به آيین سومي ميپردازيم که ارتباط آن با جهانِ اسطورهای تاريخ باستاني
و گسترۀ پراکندگي آن روشنتر بوده و در رساالت قديمي به آن اشاره شده است.

آیین کوسه
در مناطق مختلف ايران و آسیای صغیر آيینها و رسومات مشابهي وجود دارد که بازيگر اصلي آنها
کوسه نام دارد .در روايات مبتني بر سنتهای شفاهي اقوامِ مختلف عناويني مانند کوسهگردی،
کوسه گلدی ،پیربابو يا عروس گُلک ،عروس گوله ،کوسهگلین ،کوسهبرنشین ،کساچي ،خارتماق
کوسا ،آق کوسا ،قارا کوسا ،کوسه بزه ،کوسۀ چوپان ،کوسه برومیدن و رکوبالکوسنج ،ناقالده ،ناقالي
درآوردن و غیره ديده ميشود که تمامي آنها به جشني مشابه اشاره ميکند .در حالي که در
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مکتوبات و مستندات موجود دو عنوان کوسهبرنشین و کوسهگردی بیش از ديگر عناوين بهکار برده
شدهاند ،اينطور به نظر ميآيد که عناوين ديگر نیز برداشت يا لفظ محلي از همین دو عنوانِ اصلي
باشد.
کوسه برنشین «نمايش گونهای سنتي است که بازيگر آن يک نفر است .ردپای اين رسم در
متون کهن فارسي و عربي تا حدود اوايل قرن چهارم و بواسطۀ آن تا زمان حکومت ساسانیان
پیداست .در کتاب مروجالذهب ابوالحسن علي ابن حسین مسعودی ( 332هجری) آمده است که
درآذرماه و روز اول آن در عرا ق و ايران کوسه بر اَستر خود سوار شود و اين جز در عراق و ديار
عجم رسم نیست (میرشکرايي  .)64 :1359بیروني نیز در التفهیم مينويسد« :به نخستین روز از
دی از بهر فال مردی بیامدی کوسه برنشسته بر خری و بدست کالغي گرفته و به بادبزن خويشتن
بادهمي زدی و زمستان را وداع همي کردی و زمردمان بدان چیزی يافتي و به زمانهی ما به شیراز
همین کردهاند ...اين کوسه پارچههايي بر خود پیچ شده و جامههای کهنه ميپوشد تا برای شناخته
شدن از جمع مردم عالمتي باشد ...و زتن خويش با روغنهايي که جلوی سرما را بگیرد چرب کرده
و بادبزني به دست ميگیرد و خود را باد و فرياد ميزند «گرم ،گرم!» و مردم به او ميخندند و بر
او آب ميپاشند و برف و يخ به سوی او پرتاب ميکنند (بیروني  .»)256 :1362عبدالحي گرديزی
معاصر ابوريحان نیز بهارجشن يا رکوبالکوسج را به روزگار اکاسره نسبت ميدهد و از کوسه
ميگويد که « لختي از صور زمستان به خويشتن به رسن بداشتي و بدان اشارت کردی مردمان را
که سرما گذشت و گرما آمد( .انجوی شیرازی  .1354ج( »15 :2آقاعباسي  .)227 :1389در تمام
ديگر مکتوبات و شواهد نشان داده ميشود که کوسهبرنشین از آيینهای نوروزی پیشااسالمي بوده
و اشارۀ مستقی م به پايان فصل سرما و آغاز فصل گرم دارد .در اصالت اين آيین اما ترديد هست و
برخي آن را بابلي دانسته (ياحقي  / 356 :1375آقاعباسي  )227 :1389و برخي ديگر آن را
بازمانده از نماد خواجههای جوامع مادرساالر و پاسبان آناهیتا بشمار ميآروند (کیا .)181 :1375
امروزه روايتهای کوسهبرنشین در مناطق مختلف ايران متفاوت است .در روايتهای متعلق
به جوامع شهری و دارای تجارت ،نقش کوسه را ،که مظهر عبوسي و زشتي و سرما است ،مردی
ژندهپوش و با تصورِ موجودی ناخوشايند بازی ميکند که همه از رفتن و دور شدن او خوشحال
خواهند شد .اين در حالي است که در روايات باستاني و قديميتر او ربالنوع محافظ گلهها و
شادی آور و نماد باروری و زايش بهاری است .در برخي روايات اخیرتر و پس از اسالم نقش کوسه
را الزاماً يک فرد بازی نميکند .گاه اين نقش را به عروسکي منسوب ميدارند که پس از گرداندن
و تحقیر آن در شهر يا روستا ،آن را به آتش کشیده و به اين ترتیب خبر از پايان يک دورۀ دشوار
داده مي شود .آژند مثالي از اين رفتار و حضور يک عروسک را به نقل از يک جهانگرد در اصفهان
مي آورد که آدمکي پر شده از پرِ کاه را در شهر گردانده و در آخر او را آتش زدهاند (آژند :1385
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 .)68در برخي روايات ديگر فرد بازيگر چهرهای سیاه دارد که نشان از سرما و تباهي است که رفتن
او برابر با آمدن شادی و گرما به شمار ميآيد.
آنچه از اين دست شواهدِ مکتوب برميآيد ،کوسهبرنشین که به احتمال غريب ريشه در
آيینهای پیشااسالمي داشته و در گذشته نمادی از ايزد نگهبان و مرتبط با آناهیتا و نويدبخش
بهار بوده است .اين احتمال نیز ميرود که واژۀ کوسه ،يا اشارهای به همان خواجگان باشد (بنگريد
به کیا  ) 1375و يا نمادی دگرگون شده از بُز بوده که در اينجا نماد باروری و شکوه و زايايي است
(بنگريد به میرشکرايي  .)1359محتمل است که اين نماد پس از اسالم با صورتي دگرگون شده و
در هیبت شخصیتي منفور با رفتنِ خود ،همان نويدِ آمدن شادی و بهار و آسايش را در خود حفظ
کرده و تنها صورتِ بیروني آن منفور و ناخوشايند شده است.

کوسهگردی
نمايشي مشابه کوسهبرنشین بوده و از منظر تاريخي و اجرايي دارای نشانههايي است که آن را به
زندگي شباني مرتبط ميکند .اين رسم نیز در نیمۀ زمستان و اغلب توسط چوپانان اجرا ميشود.
در برخي شهرها مانند آذربايجان و همدان به دلیل ارتباط اين آيین با پیشهی شباني آن را به
حضرت موسي نسبت ميدهند (آقاعباسي  .)229 :1389اين آيین جشني برای شادی در آغاز
سالِ دامداری و جشنِ زايش دامها است .بازيگر اصلي اين آيین چوپاني است که خانه به خانه در
روستا ميگردد و با عصای خود به در خانهها ميزند و به آنها برکت ميدهد و آنها نیز در عوض
هديهايي به او ميدهند .زمان برگزاری آن نیمۀ زمستان به بعد است .در برخي مناطق چوپان
زنگولههايي را بر خود ميبندد و همراهاني را با خود راه مياندازد که هريک نقشِ نماديني را از
همین روايتِ ساده برعهده دارند .به گفتۀ آقاعباسي نمايشِ کوسهگردی «نقشهای ديگری هم
دارد که تعداد آنها در جاهای مختلف از يک تا شش نفر ثبت شده است ،زنِ کوسه يا عروسِ
کوسهگلین يا صنم يا نازخاتون ،توبرهکش ،بارکش يا توشهکش يا فانوسدار ،غول ،تکه ،غصهخورک
و چند نوازنده» (آقاعباسي  .)229 :1389اين جمع در کوچهها ميچرخند و ميرقصند و آواز
ميخوانند و اهالي به همراه آنها به شادی ميپردازند و همسايهها به آنها هديه ميدهند .در هر
منطقه اين نمايش رقصان ويژگيهای متفاوتي را ميگیرد .مثالً در دهات ترکزبان مضمون شعرها
با دعا و آرزوی زايش بیشتر گوسفندها و بزها همراه است (بنگريد به میرشکرايي  )53 :1359و در
برخي مناطق ديگر کوسه با عصای خود دور حیاط هر خانه ميگردد و هرآنچه شکستني است را
ميشکند (انجوی شیرازی  )100 :1354که اين کار باعث جنب و جوش اهالي خانه برای حفظ
وسايل خانه و همراه با خنده و شادی است .روايتهای کوسهگردی بسیار است و آقاعباسي بخشي
از آنها را مکتوب کرده است.
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هر دو آيین کوسهبرنشین و کوسه گردی ،اشتراکاتي دارند و نمادهای موجود در هر دو آيین
اين احتمال را ايجاد مي کند که پژوهشگراني چون میرشکرايي کوسه را جزو توتمهای قومي در
دوران شکارگری دانسته که در ادوار بعد و در دوران دامپروری کارکردتازهای پیدا کرده است (میر
شکرايي  /60 :1359آقاعباسي  .) 227 :1389خجسته کیا نیز اين آيین و کوسه را نشانۀ بارش و
از نگهبانان آناهیتا و با استناد به هرودوت آن را بازماندهی روزگار خدمت خواجگان در نزدِ ايزدان
مادر ميداند (کیا  /180 :1375آقاعباسي  .)231 :1389امروزه نه تنها مفهوم باستاني آناهیتا يا
ايزد مادر دگرگون شده ،بلکه پاسبان او کوسه يا بُز نیز در قالبي متفاوت به حیاتِ اسطورهای خود
در عصر جديد ادامه داده است .او در ابتدا نقش حامي گلهها ،پس از آن نمادِ آمدنِ نوروز و در
نهايت جامۀ رفتنِ تباهي ،زشتي ،سرما و سیاهي را بر خود پوشانده است .اين رسم در گذشته در
زماني مشخص ،يعني آغاز فصل زايش دامها (در کوسه) يا در پايان فصل ماهیگیری (در شوشي)،
اجرا مي شده است که امروزه با تغییر شکل روستا و از بین رفتن امکانات فضايي برای اجرای اين
دست آيینها (منظور حرمتِ خانه به خانهی کوسه يا شوشيها در روستا است) ،کاربرد آنها صرفاً
به نوعي نمايش های بومي تقلیل پیدا کرده است که آن هم با توجه به تعداد اندکِ راويان و
کارآشنايان همچنان در نسخههای شخصي و با استفاده از امکانات موجود و در دسترس اجرا
ميشود .مسلماً در چنین روايتي توجه چنداني به نشانهها و نمادهایِ معنيدار نميشود که البته
اقتضای روزگار متغییر امروز است.

موسیقی و کاربرد میان پردهایی
در هر سه آيین ،موسیقي کاربرد يکساني دارد :در میان پردههای نمايش ،پیرفتهای موسیقايي به
همراه رقص ،فضای شادیبخش جشن عروسي را پر ميکند .در بخش نمايشي شوخيها و بازیهای
بازيگران و تعامل دوسويۀ آنها با حاضرين در جشن هیجان ايجاد ميکند و در بخش موسیقي،
رقص و شادی به همراه دارد .ويژگيهای موسیقي از نظر مُدال و ريتمیک و همچنین متن آوازها
و زبان آن با فرهنگ موسیقايي و زبانِ هر منطقه همسو شده است .بدين معنا که در موسیقي
شوشي نغمههای مرسوم در کارگان موسیقايي منطقۀ هرمزگان را ميشنويم ،در عروسگولي
موسیقي گیالني با رعايت نظام مُدال و ريتمهای رايج در منطقه و سازهای محلي به کار گرفته
ميشوند و آيین کوسه در هر منطقه با شعرها و موسیقي متفاوت خودش اجرا ميشود.
موسیقي در شوشي با نيجفتي به همراهي دو يا سه دهلنواز نواخته ميشود .در فضای باز
محل اجرای جشن ،نوازندگان دهل روبروی يکديگر مينشینند و نوازندۀ نيجفتي در کنار يکي از
آنها قرار ميگیرد .آوازهای محلي ،ملودی ترانههای شناخته شده و هر آنچه نوازنده ميشناسد و
فضای شاد و آهنگیني دارد ،در اين موقعیت نواخته ميشود .يعني موسیقي شوشي دارای
ملودیهای خاص و منحصر به اين آيین نیست و صرفاً با نيجفتي و دهل نواخته شده و ميتواند
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در موقعیت های ديگر عروسي مانند زمان همراهي داماد برای استحمام يا رقصیدن و شادی مردم
در روزهای ديگر و يا حتي ديگر جشنهای محلي نیز نواخته شود .به گفتۀ آگاهان محلي در
گذشته ،شوشي آوازهايي با شعرهای مشخص داشته که امروزه کسي آن را بیاد ندارد و صرفاً به
صورت سازی اجرا ميشود .ني جفتي يکي از سازهای مخصوص مراسم شادی و از سازهای بومي
منطقه است که از کنارِهم قرارگرفتن دو شاخهی ني ساخته ميشود .از نظر ملوديک با حدود ده
نُت وسعت صوتي دارد .دو ني با موم عسل و چسب به يکديگر متصل ميشوند و تزيیناتي نیز روی
آن قرار ميگیرد .تعداد شش سوراخ روی هريک از نيها قرار دارد اما ملودی اصلي تنها با ني سمت
چپ نواخته ميشود .ني سمت راست تنها نقش واخوان دارد .نوازندگان نيجفتي اغلب اين دو ني
را نر و ماده مينامند و معتقدند که ملودی از نيِ ماده تولید ميشود؛ نيای که زاينده است .در
حالي که ني سمت چپ تنها نقش واخوان ،حمايتکننده و همراهيکننده دارد .دُهلها نیز هريک
جايگاه نمادين خود را دارند .آنها مجرای حضور روحِ شادی و ارواح در جهان هستند و همیشه
پیش از اجرا روی پوست آنها با حنا نقش زده ميشود و مدتي در آفتاب قرار ميگیرند تا مطهر
شوند از ناپاکيها .از سوی ديگر حاضرين يا کف زدن يا بههمکوبیدن دو قطعه چوب به نام «چوک»
که از کف زدن صدای بلندتری دارد موسیقي را همراهي ميکنند.
گروه موسیقي در عروسگولي شامل سرخوان ،ديارهزن ،کترازن و سرنازن است .داريه ،دياره،
دايره ،دف يا دايره زنگي يک ساز پوست صدای کوچک است که فرد در هنگام راه رفتن در دست
ميگیرد و بر آن ميکوبد .دايرهزن آهنگها و رقصها را رهبری و هدايت ميکند .در برخي روايات
از نقارۀ مضاعف گیالن نیز در اين گروه استفاده ميشود .نقارهزن يا طبلچي ،نقاره را بر گردن خود
ميآويزد و در اجرای نوروزی عروسگولي عالوه بر همراهي نوازندگان و موسیقي نقش خبررسان
را نیز اجرا ميکند .سرخوان ،کارگردان ،رهبرگروه نمايش و خوانندۀ شعرهای عروسگولي و راوی
داستان است .در برخي مناطق نقش سَرخوان و ديارهزن را يک فرد بر عهده دارد .گاه سُرنانواز نیز
به اين جمع افزوده ميشود .کترازن1فرد يا افرادی هستند که دو کفگیر چوبي ،از دسته سازهای
خودصدای گیالن را در دست گرفتهاند و با کوبیدن آنها برهم جمع مشايعتکنندگان را همراهي
مي کنند .در برخي روايات آمده است که آشپز عروسي با برهم کوبیدنِ کفگیرها و شکستن آنها
نشان ميدهد که زحمت بسیار زيادی برای اين عروسي کشیده است .در اينجا نیز موسیقي کاربرد
میانپردهای داشته و در پیرفتهای رقصان ،نواخته ميشود .خودِ موسیقي منحصر به عروسگولي
و متن آوازها مخصوصِ همین آيین است .اين آوازها که توسط سرخوان و همخواني حاضرين اجرا
ميشود ،با يک نقاره ،کترا و دياره همراهي ميشود .کترا جزو اشیا و ابزار روزمره است؛ نماد زحمت
و کار مادرانه ،خوراک پختني که دلیل بقا است .نقارههای گیالني طبلهای تخممرغي شکل
مضاعفي هستند که روی آنها با پوست دباغي شدۀ گاو پوشانده شده و با دو تکه چوب نواخته
1

Katrazan

مقايسۀ دو آيین موسیقیايي مشابه شوشي و عروسگولي63 ...

ميشوند .کاسۀ طنیني اين ساز در گذشته از جنس مس ساخته ميشد که در نیم قرن گذشته با
توجه به حرمتي که شامل موسیقي شد ،بسیاری از سازندگان و مِسگران به دلیل مکروه بودن
موسیقي در اسالم شیعي رايج در منطقه از ساختن آن سرباز زدند و جنس رايج آن به کاسههای
سفالي بدل شد .اما اين ديدگاه در نامگذاری اين دو کاسه باقي مانده است و کاسۀ کوچک نقاره
همواره شیطان خوانده ميشود .نقاره را معموالً در حالت نشسته مينوازند؛ اما در اينجا و برخي
جشنهای ديگر نوازنده آن را به تسمهايي که به طرفین ساز وصل شده است به گردن ميآويزد ،و
بهاينترتیب ميتواند درحین حرکت و ايستادن و حضور در میانۀ جشن آن را بنوازد .دو قطعۀ چوب
به فرم کفگیر ،که ميتواند کفگیرهای مورد استفادۀ خانۀ میزبان نیز باشد ،نیز به عنوان ساز
خودصدا در اينجا استفاده ميشود .ساز ضربي ديگری که بدنۀ ريتمیک موسیقي عروسگولي را
شکل مي دهد دايره (يا دياره به لفظ محلي) است که به احتمال سازی مهاجر از فرهنگ آذری
همجوار در حاشیۀ غربي گیالن است .بخش آوازی را سرخوان رهبری و اجرا ميکند .به اين ترتیب
که شعرها را متناسب با هر اپیزود نمايشي برميگزيند و به آواز ميخواند و در برخي ترجیعبندها
حاضرين نیز او را همراهي ميکنند .سرخوان ،يعني خوانندۀ اصلي نقش« ،رهبری گروه نمايش را
نیز بر عهده دارد و در اصل کارگردان و راوی قصه است و در ضمن با صدا و آواز خود بازيگران را
راهنمايي نموده و به نقش آفريني برميانگیزد» (ايمان طلب .)29 :1395 ،در بررسي محتوای
ترانههای عروس گولي به چند موضوع برميخوريم .عاشوریفر و کشنفالح مضمون اين ترانهها را
به چند قسمت تقسیم ميکنند« :قسمتي از آن در هجو غول و گاه پیربابو (کوسه) است» (:1391
 .)30در اجرای نوروزی عروسگولي بخش ديگری از ترانهها به مزاح میان سرخوان و صاحبخانه و
همسرش اختصاص دارد1و در بخشهای ديگر شخصیتهای نمايش و تصاويری از محیط طبیعي2
و رويدادهای اجتماعي3توصیف ميشوند و طبق رسم معمول در اجرای عروسگولي هر بند از ترانه
 1خُنه خاه آقای من /در واکن برای من /وارش واريه نم نم /ترکنه قبای من /خُنه خاه بیا پیشم /بیگانه ني يم خويشم/
خن خا زن تونم بیه /عاروس گولي اينه
Khâné khâ âghâyé man/ dar vâ kon barâyé man/ vârésh vâriyé nam nam/ tar kéné ghabâyé man/ khoné khâ
biya pishâm/ bigâné niyam khisham/ khén khâ zén tonam biyé/ ârousé goli iné

 2سیا اسبي موجه دشته /پاالن بيگیته پوشته /پال دکونین طشته /مي رفیقانه و وشنه /نوروز مبارک بي /سال نو
مبارک
Siyâ-asbi mojé dashté/ pâlâné bigéti paoushté/ pélâ dé koniné tashté/ mi réfighâné o vashné/ norouz mobârak
bi/ sâlé no mobârak

ای خنه ،به او خنه /میرزا ملک خنه /مرغانه چ هل دنه /هدم ای جغلنه /نوروز مبارک بي /سال نو مبارک (عاشوریفر،
کشن فالح .)30 :1386
Ei khéné bé o khéné/ mirzâ maléké khéné/ morghané chéhélé déné/ hadamé ey jéqéléné/ norouz mobârak
bi/ sâlé no mobârak

 3غوال بیدنا /غوله کله برسون گورا /غوله کمر بي جیر توال  /ای غولۀ زنگالي  /بیه به میدان بوکون بازی(عاشوریفر،
کشن فالح .)30 :1386
Qolâ bidénâ/ qolé kalé barson gorâ/ qolé kamar bijir torâ/ ey qoléyé zangâri/ biyé be meydân bokoné bâzi
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با تبريک فرارسیدن نوروز تمام ميشود .در روايت ايمانطلب از اشعار عروسگولي که به نظر
ميرسد به نسخۀ اجرايي در عروسيها اختصاص داشته باشد ،نیز اشعار توصیفي از شرايط حضور
عروس است که در اين نسخه نیز شعرها با نويد نوروزی به پايان ميرسد1.
به عبارت ديگر بر خالف شوشي که به زعم مجريان آن آوازها و شعرهای خود را از دست
داده است ،در عروسگولي ،به يُمنِ گردآوری پژوهشگران فولکلوريست ،متن بسیاری از ترانههای
اين آيین حفظ شده است .به طور خالصه در دوران حاضر (دومین دهۀ قرن  )21موسیقي
عروسگولي يک موسیقي آوازی (تکخواني و همخواني) است و بنیان آن بر آواز و سازهای کوبهای
بنا شده است؛ در حاليکه موسیقي شوشي مبتني بر حضور نيجفتي و همراهي آن توسط دهلها
و بدون آواز است.
در کوسهبرنشین و کوسهگردی آوازها مشخص و ويژۀ همین مراسم هستند و همواره با صدای
زنگولههای آويخته به لباسِ شخصیت کوسه و يک يا دو ساز ضربي – معموالً دهل – همراهي
ميشود .در کالمِ ترانههای کوسهبرنشین يا کوسهگردی ،واژۀ کوسه بارها تکرار ميشود و مضمون
اصلي و مهم آن شکست و بیچارگي کوسه است .در تمامي اين اشعار کوسه دچار دشواری و پیری
و ناتواني است و محکوم است که شکستخورده و سرافکنده آن مکان را رها کند و از بین برود2.

شوشی ،غول ،پیربابو ،عروس ،کوسه
در نمايش شوشي ،دو شخصیت اصلي با جامههای بسیار ژنده (اغلب از جنس گوني) با نام شوشي
و غول ،در صحنه حاضر ميشوند .پشت کمر شوشي و غول دو حجم گرد مانند سیني يا يک سبد
حصیریِ گرد و بزرگ گذاشته ميشود و با گوني بسته ميشود که حجم قوزمانندی را برای آنها
1سالم کونم آقا را
پايه زنمه میرا
عروس گوليِ بارديم
عروس گولي همینه

ايجازه بدی ما را
آناله مره گیره
جان ديلي بارديم
ببین چه نازنینه

ti seki âdemé girâ
norouz teré movârak babé
ti péséré bâerdim
sâlé no movârak

مو بومام شیمه صارا
نوروز موارک
خانه خا تره نارديم
نوروز موارک

mo bomem shimey sarâ
norouz movârak
khâné khâ téré nârdim
norouz movârak

تي سکي ادم گیره
نوروز تره موارک ببه
تي پسره بارديم
سال نو موارک (ايمان طلب .)31 :1395

ijaza bidi mâ râ
â nâlé mérâ giré
jâné dili bâerdim
bébin ché nâzaniné

Salam konam aghâ râ
Pâyé zéné mémiré
Arous goléyé bâerdim
Arous goléyé haminé

2کوسا کوسا هاندان گلر يولي قويا دامدان گلر بئچارا قالدی کوسا کفن سیزئولدی کوسا
آفتابا دلیک سوز دورما قازان دلیک سو دورما بئچارا قالدی کوسا کفن سیزئولدی کوسا
(نصری اشرفي ،آهودشتي )790 -789 :1391
برگردان فارسي اين اشعار چنین است:
کوسه بیچاره شد کوسه بيکفن مُرد
راه رو گذاشته از بوم ميآد
کوسه کوسه کي ميآد؟
آفتابه سوراخه آب نميگیره ديگ سوراخه روغن نميگیره کوسه بیچاره شد کوسه بيکفن مُرد
kafansiz oldi kossa
kafansiz oldi kossa

bechâra galdi kossa
bechâra galdi kossa

Kossâ-kossâ hândan galar yoli qolar dâman galar
Aftâba dalik su durmaz
qazan dalik yaq durmuza
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درست ميکند .تکههای گوني به شکل ناموزوني دور باقي اعضای تن بازيگر هم پیچیده ميشوند.
گفته ميشود که پايین اين لباسها بايد زنگولههای ريزی دوخته شود که در برخي موارد و در
صورتِ نداشتنِ زنگولههای کوچک از دوختن و آويختن آن صرفِنظر ميکنند .کالههای حصیری
و قیفي شکلِ بلند ،ويژگي اصلي و متمايز اين شخصیتها هستند .شوشي و غول ،همواره دو شاخۀ
بزرگ نخل در دست دارند که وسیلهای برای شوخي کردن و راندن جمعیت بوده و گاه نیز بهعنوان
بادبزن از آن استفاده مي کنند .صورت اين دو شخصیت را گاه با آرد سفید کرده و با الیاف تنۀ
درخت نخل ريش و سبیلي برای آنها درست ميکنند.
شخصیت مهمِ ديگر بُز يا روباه است که در اينجا گاه بجای يکديگر معرفي ميشوند .نقاب
اين شخصیت با چند تکه پارچه سفید و چوب ،پوزۀ يک حیوان را متجسم ميکند .روی سرِ او دو
برجستگي وجود دارد که به نسبت ،گوشِ روباه يا شاخ بُز معرفي ميشوند .او پوزهای دارد که با
نگاه داشتن يک تکه نازک چوب در دهان بازيگر اين نقش و بستن يک پارچه روی سر و گذراندن
آن از روی چوب مهیا ميشود .در سالهای اخیر با وارد شدن برخي ماسکهای پالستیکي از
کشورهای جنوب خلیج فارس ،ماسک دستساز روباه را با اين ماسکهای پالستیکي جايگزين
کردهاند؛ اما هنوز چند نفری هستند که شیوۀ قديمي درست کردن اين شخصیتها را به خوبي بلد
هستند و اجرا ميکنند.
در عروسگولي نیز دو شخصیت پیربابو و غول با همین هیبت ناموزون نقش ايفا ميکنند.
آنها با صورت سیاه و گاه سفید ميشود .در کتاب محمد بشرا به نقل از کتابي ديگر از سال ،1356
صورت غول و ديو به رنگ سفید درآمده است ،در حالي که پاينده در شرح عروسگولي به سیاه
کردن صورت اين دو شخصیت اشاره ميکند .در عکسي که محمدبشرا ،از اين دو شخصیت در
عروسگولي آورده آنها دو مرد با صورتهای سفید شده و ريش و سبیلي هستند که به گفتۀ ايمان
طلب ( )29 :1395از جنس دم اسب درست ميشود که البته در مصاحبه با آگاهان محلي گفته
شد که از جنس پوشال و شاخههای گیاهان از جمله برنج نیز ميتواند باشد .ريش پیربابو در برخي
روايات به رنگ سفید است و ريش غول به رنگ سیاه .آنها زنگ يا زنگولههای بزرگ و کوچکي را
به گردن و کمر خود بسته و کاله قیفي شکلي از جنس الیاف گیاهي محلي بر سر خود ميگذارند.
چند جارو هم به دست گرفته و چند تايي را نیز به کمر خود ميبندند .هر دو شخصیت جلیقۀ
کاهي بر تن ميکنند .در تصوير ارائه شده پاينده پوشش ظاهری پیربابو و غول را چنین توصیف
ميکند «لباس ژنده و پاره پاره به تن ،کاله قیفي و منگولهدار به سر و يک رديف زنگهای کوچک
به کمر و گردن و با صورتي از خاک ذغال سیاه ،شکلک و ادا و اطوار درميآورند» (پاينده لنگرودی
 .)91 :1356هر دو يک چوبدست دارند که به هنگام رقصیدن بر روی هم ميکوبند و به آهنگ
ضربچوبها ميرقصند و شعر ميخواند (صوفينژاد .)9 :1386 ،شخصیت غول را ،به دلیل داشتن
ِ
هیبتي عجیب و متمايز از ديگران و بر مبنای ترانههای خوانده شده ،به زنجان ،شیراز و يا زنگال
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منسوب کرده است .کاله حصیری و قیفي شکل و شمايل صوری اين دو شخصیت شباهت بسیار
زيادی به شوشي و غول در روايت شوشي در قشم دارد.
تصوير  :1شوشيها پیش از سفید کردن
صورت (نگارنده)

تصوير  :2پیربابو و غول
در عروس گولي گیالن
(محمد بشرا)

تصوير  :3شوشي در
هرمزگان ( نگارنده)

شخصیت کوسه در کوسهبرنشین و کوسهگردی نیز مانند غول و شوشي و پیربابو هیبتي
نامتعارف دارد .به نقل از آقاعباسي ،کوسه « نماد جانوری شبیه بُز يا قوچ است و اين در ظاهر او
پیداست .کوسه پوستیني اغلب وارونه و نَمَدی بر تن دارد که در دورههای متأخر گاه پالتوی دراز
و گاه يک لباس سفید و بلند ،جايگزين آن شده است .برای کوسه شاخ درست ميکنند .اين شاخها
را گاه با شاخههای خشک درخت ،گاهي با پارچه يا نمد يا کاله نمدی لوله شده بر روی دستمالي
که برسرکشیده يا کالهي که گذاشته تعبیه ميکنند .بر روی لباس شالي پشمي ميبندد و معموالً
طناب کلفتي به نشان نرينگي از او آويخته است .چوبدستي بزرگ نیز به دست دارد .يک دم گاو
هم از پشت به خودش مي دوزد .روی پشتش هم قوز يا کوما درست ميکنند و شکل ديو ميشود.
گاهي بر او ريش و سبیل گذاشتهاند و گاهي در تحوالت بعدی صورت او را سفید يا سیاه کردهاند
و دوتا چوب به دستش دادهاند .بر کوسه زنگولههای کوچک و بزرگي نیز ميآويختند» (:1389
 .)230در نمونۀ وصف شده توسط انجوی شیرازی از نسخۀ آذری و زنجاني کوسه با عنوان آقکوسا،
شخصیت اصلي «شلوار گشادی بر تن کرده و پاچۀ آن را درون جوراب پشمي نهاده و آن را با
ريسمان ميبندد .وی باالپوش نمدين بر تن داشته که کمربندی پهن به دور آن متصل است .چند
زنگوله از آن آويخته بوده و چماغي نیز در دست دارد .دارای سبیلي از موهای دم اسب يا پشم و
کالهي سفید رنگ از پوست بز است و چاروقي نیز به پا دارد» (بنگريد به انجوی شیرازی .)1352
شخصیت کوسه – با حفظ برخي عناصر ظاهری ،مانند زنگوله و کالهِ غیرمتعارف و معموالً بوقي
شکل در مناطق مختلف با شمايل مختلفي ظاهر ميشود :در برخي مناطق مانند کردستان عراق
لباس زنانه مي پوشد يا در طوايف قشقايي کوسه را با نمد و شاخ و ريش و سبیل و صورتي که با
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آرد سفید شده در ده ميگردانند (بنگريد به میرشکرايي  .)56 :1359همانطور که از توصیف
شخصیت ظاهری بازيگران اين سه نمايش آيیني در نقاط مختلف برميآيد ،هر سه مورد هیبت و
نشانه های هويتي مشابه و يکسان دارد و نکتۀ مهم آن است که در هر منطقه ،موادِ مورد استفاده
با ويژگي های طبیعي آن اقلیم همخوان است :در جنوب از شاخه و الیاف نخل استفاده شده و در
شمال از شاخۀ برنج .به طور کلي چند ويژگي در میان اين سه شخصیت مشترک است :هیبت
نامتعارف و مضحک با پوششي ژنده و ناراست ،آويختن زنگوله ،سیاه يا سفید کردن صورت ،داشتن
کاله بوقي يا حصیری يا شاخ و رفتار مشابه .عالوه بر اين ظاهرِ همانند ،از نظر مفهومي نیز هر سه
يک پیام داشته و در زمانِ نو شدن ،زايش دوبارۀ شخصیتِ عروس يا رسیدن بهار ظاهر ميشوند؛
نکتهای که ارتباط اين آيینها با آيینهای باروری ،بارانخواهي و حتي ستايش ايزدِ آناهیتا را
محتمل ميسازد .در جدول زير ،اين ويژگيها به طور کلي نشان داده ميشود.
جدول  :1ويژگيهای مختلف در سه آيین عروس گولي ،شوشي و کوسه
عروسگولی در گیالن

شوشی در هرمزگان

نوروز بهاری – در مراسم عروسي

نوروز صیاد تابستاني -مراسم عروسي

نوروز

غول و پیربابو

غول و شوشي

کوسه /بُز -

ممانعت از اجرای موسیقي و رفتار
طنزآمیز

ممانعت از اجرای موسیقي و رفتار
طنزآمیز

رفتار طنزآمیز

صورتي که با آرد سفید شده
کاله قیف مانند حصیری
لباسهای مندرس

صورتي که با آرد سفید شده
کاله قیف مانند حصیری
لباسهای مندرس

مردی پانزده ساله و نورس ،گاوی زرين
شاخ ،اسبي سفید .اپوش در مقابل او
ديو خشکسالي

روایت

دو بیگانه با هیبت ناآشنا به قصد
دزديدن عروس

دو بیگانه با هیبت ناآشنا به قصد
دزديدن عروس

حضور يک موجود غريب و بیگانه

موسیقی

نقاره -دياره -کترا  +آواز  +گاه
سرنا

نيجفتي  +دو يا سه دهل

زمان اجرا
نام
شخصیتها
رفتار نمایشی
و موسیقایی
آرایش
شخصیتها

آیین کوسه

ساختار روایی
در کنار مشهوداتِ مربوط به شکل آراستن و لباس پوشیدن ،ساختار روايي هر سه آيین نیز از خط
سیر مشابهي پیروی مي کند :از نظر نمادين حضور يک يا دو بازيگر اصلي که در ارتباطي بسیار
نزديک با مخاطبان و برای بدست آوردن يک هدف مشترک که عروس و يا ماندن در صحنۀ جشن
است ،تالش ميکنند .دو موقعیت اجر ايي هر سه آيین نیز بسیار نمادين است .عروسي و بهار در
گاهشمار تاريخي و زندگي هر فرد اهمیت خاصي دارند .عروس نمادِ باروری ،زيبايي ،جواني و زايشِ
انساني است در حالي که بهار نمادِ زايش و زيبايي و باروری طبیعت است.
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روايت فاقد اوج و فرود يا بسط و گسترش است اما تقابلِ اغراق شدۀ موجود ،میان خوبي و
بدی ،زشتي و زيبايي ،سرما و گرما و فقر و مکنت ،هر کدام در شخصیتهای روايي ما ديده
ميشوند .گرمس به عنوان مهمترين نظريهپردازِ معناشناس فرانسوی ،با استفاده از تقابلهای دوگانۀ
زبانشناسي سوسوری و روايتشناسي پراب ،روشي را در تحلیل روايات مطرح ميکند .الگوی
کنشيِ گرمس  -مانند پراب ،در پي يافتن چارچوبهای جهاني در شکلگیری روايات است .پراب
به سیر روايي توجه دارد در حالي که گرمس به کنشهای میان شخصیتها و نقش آنها در ساختار
روايت توجه بیشتری دارد .در ديدگاه گرمس ،هر روايت ،متشکل است از چند سکانس که در يک
توالي مشخص به يک منطق ساختاری خواهد رسید .در اين توالي هريک از سکانسها با مورد قبل
و بعد از خود در يک ارتباط منطقي قرار دارد .شخصیتهای موثر در سکانسها يا عباراتِ روايي،
عبارتند از کنشگر ،ابژه ارزشي ،کنشگذار ،کنشپذير ،کنشيار و ضدکنشگر .در الگوی گرمس ،اين
شخصیتها در تقابلهای محوری مختلفي مانند جستوجو ،ارتباط ،حمايت يا ممانعت ايفای نقش
ميکنند (بنگريد به احمدی 162 :1388؛ بارت 36 :1392؛ اسکولز  .)148 :1375گرمس ارتباط
بین شخصیتها و رويدادها را در امتداد زنجیرههای اجرايي ،شکلگیری زنجیرههای پیماني (میثاق)
و در نهايت بازگشتي (انفصال) ميبیند (اسکولز  .)154 :1375در سه نمونۀ مورد نظر ،هر چند
روايتها خالصه و مخدوش است ،اما عبارتهای اجرايي کامالً قابل تفکیک و تشخیص از يکديگر
هستند .در جدول زير نقش شخصیتهای هر سه آيین را بر اساس تعريف آنها در الگوی گرمس
خالصه ميکنیم؛ چیزی که نشان ميدهد نقش شخصیتها در هر سه داستان از يک الگوی مشخص
و مشابه پیروی ميکنند.
جدول  :2نقش شخصیتهای سه آيین بر اساس الگوی گرمس
شوشی

عروس گولی

کوسه

کنشگر

شوشي ،غول

پیربابو ،غول

کوسه

ابژه ارزشی

عروس

عروس

هديه گرفتن از اهالي

کنشپذیر

مخاطبان

مخاطبان

اهالي محل

کنشیار

گاو ،شتر ،روباه

توبره کش ،طبال ها

توبره چي ،طبال ها

ضدکنشگر

بزرگترهای مجلس

حاضرين

اهالي

نکتۀ قابل توجه ديگر در اين روايات کنشِ میان کنشگران اصلي (گروه بازيگران) و مخاطبان
است .کنشگر اصلي همواره شخصیتي نازل است که مخاطبان يا ميخواهند او را بهعنوان يک غريبه
از مجلس بیرون کنند (در شوشي) ،يا مانع از دزيدهشدن عروس (يعني بهترين چیزی که دارند –
شيء ارزشي) توسط او شوند (در عروسگولي) و يا با ساختنِ هیبتي زشت و ترسناک با او رفتار
تحقیرآمیزی کنند ،بهعنوان يک فرد فقیر به او خوراک و هديه دهند و از او ميخواهند هرچه زودتر
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آنها و ديارشان را ترک کند (کوسهگردان) .آنچه در روايتهای مختلف ميبینیم تقابل همیشگي
میان يک شخصیت بد در برابر يک جمعِ زيبا يا خواهان زيبايي است؛ نوعي ثنويت مشهود –
راستي /نیکي و کژی /بدی  -که در نهايت و بدونترديد به تفوق نیکي خواهد انجامید .در موقعیتِ
استقبال نوروز ،دعوای پیر و جوان يا زشت و زيبا (در اينجا همواره زن) ،در اصل به کشمکش سال
کهنه و سال نو مربوط ميشود « .يکي نماد پیری و از کار افتادگي که رو به مرگ و نیستي دارد و
ديگری مظهر تازگي و جواني» است (آقاعباسي  )231 :1389و در موقعیت عروسي نیز همین نماد
با حضور عروس متجسم ميشود« .عروس» و «نوروز» اوج بخش و رويۀ نیکِ ثنويتي است که مدام
در چالش است .در هر سه مورد ،کنشپذيران يا مخاطبان به شکلي فعال در شکلگیری و تسريع
دستیابي به مقصود نهايي – يعني راندن پیر يا شوشي يا کوسه – در بدنۀ اجرا مشارکت دارند و
موسیقي به شکل اپیزوديک در میان پردههای رقصان و موسیقايي اجرا ميشود .در هر سه نمونه
شخصیتهای ضد کنشگر نیز حضور دارند .برای مثال بُز يا روباه در شوشي همواره در پي بهم
ريختن اوضاع در دو طرف ماجرا و تشويش اذهان از مسیر اصلي روايت است.
پراب نیز در ساختار مشترک داستانهای شفاهي (داستان پريان) از يک الگوی ثابت معرفي،
بسط و گسترش ،اوج و فرود صحبت ميکند که در همین ساختار بسیار ساده و روايتِ اين سه
آيین ،روند آن بطور کامل ديده ميشود .در شوشي مقدمه ،شادی و پايکوبي حاضرين است .گرهِ
ايجاد شده ،حضور ناگهاني غريبههای تشويشگر است که در طي چند اپیزود پیاپي ،سعي در
آشفته کردن جشن داشته و به دنبال عروس ميگردند تا او را با خود ببرند که در نهايت با مداخلۀ
مردم و با بخشیدنِ لباسهای مندرس خود ميپذيرند که از صحنۀ جشن خارج شوند .بنابراين
داستان دارای يک مقدمۀ رقصان و موسیقايي ،چالش و ايجاد دردسر در روندِ مراسم و در نهايت
مداخلۀ حاضرين و فرودی است که با بخشش دارايي و لباسهای شخصیتِ دردر سازِ شوشي به
انجام ميرسد.
مطالعات متعددی درباره عروسگولي به انجام رسیده و بويژه در نسخۀ انجوی شیرازی
( ) 1352روايت داستاني مفصلي آمده که خالصۀ آن از اين قرار است :پیربابو عروس زيبايي دارد
که در زمان غیبت او در خانه توسط غول دزديده ميشود .او پس از جدال و مبارزه (که البته در
قالب شوخي و مزاح و رقص نمايش داده ميشود) عروس خود را از غول پس ميگیرد .جدال در
میان خیر (پیربابو  -داماد) و شر (غول – پیری و زشتي) است .عروس و همراهش و حضور و شادی
حاضرين در همین الگو قرار ميگیرد که در نهايت عروس بر جای مانده و ديگر شخصیتها از
صحنه خارج ميشوند (بنگريد به دانای علمي .)126-124 :1397کوسه نیز از همین الگو پیروی
ميکند :او فردی نازيبا است که مردم او را از شهر خود ميرانند .در اين مورد ساختار روايي
خالصهتر است اما منطق روايت همواره پابرجا است و همه چیز در پيِ نشان دادن حرکت به سوی
دستیابي به يک شي ارزشي و نمادين است :عروس/زيبايي /زايايي و يا حرکت برعکس يعني راندنِ
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نازيبا و نازايا .هر سه آيین از ساختار روايي مشابه و کُنشگرهای همانند بهره گرفته است و روند
داستان نیز ،درعینحال که در هر منطقه با ويژگيهای محلي همسو شده ،منطق مشابهي دارد.
اين امر همان است که در جهان اسطورهای و زمان پیدايش اسطورههای مشابه از شخصیتهای ما
در اين سه آيین ،از نوعي ثنويت و تقابل دو سويۀ آن صحبت ميکند.
اين سه مورد و نمونههای مشابه ،همواره دارای ساختار روايي سادهايي هستند؛ اما در نمای
کلي آنها ،نمايش و اجرا شکل آيیني و اسطورهايي دارد (بنگريد به عاشوریفر ،کشن فالح .)1391
در تقسیمبندی نمايش های روايي ،آيیني و کارواني ،آنها را به دو دستۀ سوگ و سور کارواني تقسیم
کنیم که هر سه نمونه در فهرست نمونۀ سورهای کارواني قرار ميگیرند؛ که اين نیز خود يکي از
نقاط مشترک آنها به شمار ميآيد.

جهان اسطورهای در سه روایت
ويژگي عمدۀ اسطورههای ايراني بهعنوان بازتابانندۀ «نحوۀ تفکر و فرهنگ مردمان در دوران کهن»
(آموزگار  ) 1 :1376ثنويت است که با رويارويي نیکي و بدی و پیروز شدن نیکي بر تباهي متجلي
و معنا ميشود .بسیاری از پژوهشگران آيین کوسه و عروسگولي را به نیايشهای ايزدبانوی آبها،
آيینهای بارانخواهي و نوروزی نسبت و پیوند دادهاند (چراغي  .)421 :1368دانای علمي (:1397
 )150اين ايده را مردود ميداند ،زيرا معتقد است در زمانِ اجرای عروسگولي در ماه اسفند تقاضای
بارانِ بیشتر ،منطقي به نظر نمي آيد .اما نکتۀ مهم اين است که آيین بارانخواهي به منظور
درخواست برکت است و ميتواند به بسیاری از نیايشهای پیشااسالمي که با زايش و باروری و
برکت ارتباط دارند در پیوند قرار بگیرد .از سوی ديگر اين ايده ميتواند قابلپذيرش باشد زيرا
عروسگولي بنیاني نیايشي دارد و از برخي وجوه به آيینهای مربوط به نیايش و ستايش ايزد آب
و باران ارتباط پیدا ميکند .در تاريخ اسطورهای و دوازده هزار سالۀ آفرينش در جهان اسطورههای
ايراني ،سه هزارۀ نخست ،دوران ايزدان طبیعت است و در اين دوران جهان را سراسر نیکي و پاکي
فراگرفته است .بسیاری از آيینها و اسطورههايي چون وايو (باد) و آناهیتا به اين دوره تعلق دارند.
هريک از اين ايزدان آيینهای نیايشي مشخصي داشتهاند که در طي زمان بسیاری از ياد رفته و
بسیاری ديگر تغییر شکل دادهاند و با شرايط تازه همسو و بازتعريف شدهاند .در میان تمامي ايزدان،
آناهیتا ايزدبانويي با شخصیت بسیار برجسته است که جايگاه مهمي در آيینهای ايران باستان به
خود اختصاص ميدهد و قدمت ستايش او به دورههای بسیار پیشین و حتي پیش از زمان زرتشت
ميرسد .در توصیف آيینها ی کهنِ مربوط به ستايش اين ايزدبانوی بسیار مهم ،از نمايشهای
مشابه در راندن ديو سرما و استقبال از گرما و حیات صحبت شده و عرباني در اين رابطه اشاره
ميکند که عروسگولي « ريشه در اساطیر باستاني ايران دارد و [شايد] نمايشي رقصگونه و
سمبلیک برای گريزاندن ديو سرم ا ،بلندی و سیاهي ستم بوده که از نوعي نیايش در برابر ناهید
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نشات گرفته است» (اصالح عرباني  .)9 :1374اردویسوره آناهیتا زني خردمند است که چشمۀ
حیات از او ميجوشد و اناهید اردویسوره آناهیتا گردونهای دارد با چهار اسب .اسبهای گردونۀ او
ايزد ابر ،باران ،برف و تگرگ هستند (بنگريد به آموزگار  .)21 :1376نَسب بسیاری از آيینهای
باران خواهي که به نوعي با آب و باران در ارتباط هستند ،به اين ايزد بانو يا مادرخدای باستاني باز
ميگردد .در سه هزارۀ دوم و زماني که هنوز اهريمن در بیهوشي است ،اورمزد گیتي را ميآفريند.
سه هزارۀ سوم ب ا بیدار شدنِ اهريمن آغاز شده و ناراستي و کژی در برابر اين جهانِ سراسر پاکيِ
اورمزدی قد علم ميکند و نیکي و خیر نه صرفاً به معنای تام ،بلکه به معنای نبود و نابودی اهريمن
تلقي ميشود .آيینهای نوروزی ،باران خواهي و باروری وغیره آيینهايي هستند که با تکیه بر باور
محاکات و بازسازیِ نمايشگونۀ پیروز شدن نیکي بر بدی ،و راندن بدی به مقصود جايگزين شدن
خوبي در اين دوران شکل ميگیرند.
در رويارويي خیر و شر ،اسطورهها نقش بازی ميکنند ،گاه قهرمان و گاه مقهور ميشوند .در
طي هزارههای بعد ،اسطورهها و آيینهای پیوسته به آنها در میان اقوام سفر کرده و «همانطور که
فرهنگها با هم آمیخته ميشوند اسطورهها نیز با هم ميآمیزند و اسطورههای جديد بوجود ميآيند
و تغییر جا و زمان ميدهند (آموزگار  .)5 :1376در جهان اسطورههای ايراني ،برخي نامها اهمیت
بسیار نمادين و مشخصي دارند که بسیاری از آنها را در سه آيین نام برده شده مييابیم :زن ،زيبايي،
جواني ،سالمت و زايا بودن ( در هیبت عروس) ،گاو و روباه که در مقابل يک حضور برخاسته از
کژی قد علم ميکنند .عروس در عروسگولي و شوشي ،همواره نمادی از يک زنِ زيبا و جوان و
زايا است که البته تمامي اين نمادها و صفات در فصل بهار – به ويژه استعارۀ ادبي «عروس بهار»
 متجلي است.در آيین کوسه نیز همین مفهوم ديده ميشود« .رقابت پیربابو (کوسه) و غول از نوع کشمکش
آدمي بر ضد آدمي است ...کشمکش ديگر ،آدمي بر ضد طبیعت است ،زمستان ميخواهد برود و
بهار از راه برسد» (عاشوریفر ،کشنفالح  .)29 :1386در بسیاری روايات ،کوسه با بُز متناظر است
که اين حیوان هم نمادی مهم از جهان اسطورههای ايران است که نماد باروری و زايايي و قدرت
است .گاو «نخستین حیوان جهان «گاو يکتا آفريده» بود که رنگش سفید و مثل ماه تابان بود که
به موجب روايت زردشتي ،اين گاو بوسیلۀ اهريمن ،روح شرور کشته ميشود و نطفهاش به ماه
ميرود» (کرتیس ) 20 :1397و البته در اوستا گاو به معني معمول ،بصورتِ اسم جنس بر همۀ
چارپايان مفید اطالق ميگردد و در افسانههای آريايي گاو مقدس نمايندۀ قدرت و نیرو است
(بنگريد به ياحقي .) 360 :1375روباه نیز جايگاه تاريخي بسیار مهمي دارد که به عصر پادشاهي
کیانیان وصل ميشود .بیروني به نقل از ابوسعید احمدبن محمد مينويسد «...پادشاهان کیان
کوسهگردی را بهارجشن مينامیدند و در اين روز بود که خبر «شابحیره» رسید و آن روباهاني
بودند بالدار که در عصر پادشاهان کیاني ميزيستند و سعادت و خوشي روزگار آنان به اين روباهان
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بود و پس از ايشان منقرض شدند و اين جاست که در اين روز نگاه به روباه را مبارک و فرخنده
ميشمارند .بیروني معتقد است که وجود چنین روباهي موجب شگفتي نیست و در جای ديگر هم
ديدهاند (بیروني  342 :1363و ( )343آقاعباسي .)231 :1389
کالغ نیز بهعنوان پیام رسانِ نمادين مهردين ،در دست کوسه نشانۀ ديگری از درآمیختگي
عناصر ديرين است .اين پرنده در اساطیر ايران پرندۀ خوش يمني است و در آيین مهری نقش
کالغ به نشانۀ ايزد مهر است و دور کنندۀ شوربختي و دشواری .کوسه ،به معنای مردی که موی
زنخدان او تنک باشد (دهخدا ذيل واژه) نیز گاه به دوران مادرساالری و خدمت خواجگان (شايد
کوسه) به آنان باشد (بنگريد به آقاعباسي  .)229 :1389البته نظراتي در رابطه با ارتباط واژه
شناختي واژۀ کوسه1با کاسي و کیاني وجود دارد که نیاز به تفحص بیشتری دارد (دانای علمي
 ) 1397و البته با توجه به اشاره به روباهان دورانِ کیاني ،اين امر قابل بررسي و مطالعه است.
به اين ترتیب در هر سه روايت ،شاهد بازآفريني و حضورِ زندۀ شخصیتهای اسطورهای –
آيیني فرهنگ ايراني هستیم؛ نکتهای که به نقش آيینها در حفظ عناصر و ويژگيهای جهان
اسطورهای اشاره دارد؛ اينکه چگونه اسطورهها در دل آيینها ،و در اعصار مختلف ،در هم تنیده و
بازتعريف مي شوند .چگونگي همسو شدن با عناصرِ طبیعي در دسترس و به عبارتي استفاده از منابع
طبیعي موجود ،تغییر صورتِ سازهای موسیقي و حفظِ شکل کلي و ساختاری آنها (ساز ضربي و
ساز بادی) و همچنین حفظ ويژگيهای صوری در تعريف شخصیتها و روايتِ مشابه ميتواند اين
سه آيین را به يکديگر پیوند ميزند و آنها را به عنوان دگرههايي از آيینهای پیشااسالمي در
ستايش باروری و پاکي و استقبال از زايش معرفي کند.

نتیجهگیری
در اين پژوهش با نگاهي قومنگارانه و تطبیقي به سه آيین نمايشي و موسیقايي با شباهتهای
بسیار پرداخته ايم .اين سه آيین ،پیشتر در تناظر با يکديگر مورد مطالعه قرار نگرفته بودند و قیاس
آنها نکات مهمي را بر ما روشن کرده و نشان ميدهد که از نظر ساختاری و روايت اسطورهای و
نمادين با يکديگر در ارتباط هستند .شوشي در جزيرۀ قشم در استان هرمزگان – جنوب ايران و
عروسگولي در استان گیالن – شمال ايران و روايتهای مختلف آيین کوسه در نقاط مختلف ايران
بويژه مناطق غربي ،آيینهايي هستند که در روايت نمايشي ،شخصیتپردازیها ،اجرا و موقعیتهای
اجرايي شباهت های بسیار زيادی به يکديگر دارند .واکاوی تحلیلي ساختار روايي و همچنین
« 1آن دسته از نمايشهای آيیني ايراني که قهرمان آنها کوسه است ،با نامهای گوناگون کوسهگردی ،کوسه گلدی،
پیربابو يا عروس گُلک ،عروس گوله ،کوسه گلین ،کوسه برنشین ،رکوب الکوسنج ،ناقالده ،ناقالي درآوردن ،کساچي،
خارتماق کوسا ،آق کوسا ،قاراکوسا ،کوسه بزه ،کوسه چوپان ،کوسه برو میدون ،تکم ،تکه يا بز ،و امثال آن در سرتاسر
حوزه فرهنگي ايران گسترده است .نشانههايي از آن در آسیای صغیر نیز ديده شده است» (آقاعباسي .)229 :1391
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شخصیتهای اسطورهای آنها ،ما را به الگوها و نمادهای مشابهي ميرساند .يقیناً صورت بیروني اين
آيینها در گذر از هزارهها و با تغییرات اجتماعي ،اعتقادی و شیوۀ زندگي روزمرۀ اقوام دگرگون
شده ،اما آنچه اهمیت دارد وجود ساختار روايي ،شکل اجرا ،زمانبندی و نمادهايي است که به ما
اين اجازه را مي دهد تا آنها را در کُنه به يکديگر مرتبط بیابیم و بتوانیم بگويیم که عروسگولي و
شوشي هر دو درست مانند آيین کوسه جزو آيینهای پیشااسالمي و کهن ايراني و در ارتباط با
زمان پاياني فصل باران و آغاز و نوزايي طبیعت هستند؛ ارتباطي که به طور نمادين در پیوند
زناش ويي و رسیدن فصل بهار نیز وجود دارد .به عبارت ديگر در عروسي ،ما با پايان يک دورۀ تنهايي،
انزوا و تجرد و نازايي مواجه هستیم که در طي مراسم عروسي به زوجیت ،تنها نبودن و زايايي بدل
ميشود .بنابراين تغییر زمانِ اجرای شوشي و عروسگولي از زمان استقبال نوروزی به روزهای
پاياني عروسي بسیار منطقي و قابل توجیه به نظر ميرسد .اين امر نشان ميدهد که چگونه در
گشتهای تاريخي ،عناصر و ويژگيهای ساختاری و بنیادين اسطورهها حفظ شده و صورت آنها به
فراخور دوران و نیاز و مايملک هر زمان تغییر ميکند .اين شايد همان راز انعطاف اسطورهها و
آيینهای اسطورهايي به منظور بقا و پويايي باشد .به عبارت ديگر اين شباهت و پیوستگي در میان
نمونه های مذکور صحۀ ديگری بر پیوند میان اقوام ايراني ،حرکت فرهنگ به شکلي سیال در دلِ
تاريخ و تغییراتِ ناشي از نیاز به تطبیق داده شدن با شرايط متفاوت در دوران مختلف است.
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