
 

 

 شناسیایرانهایانسانپژوهش

 2۰،شمارهپیاپی۱۰دوره

2۱۳ -2۳6،صص۱۳۹۹پاییزوزمستان

باال در زندگی  سک گلینشناسی بازتاب فرهنگی قصة عرو مطالعة مردم 

 اجتماعی مردم آلوارس استان اردبیل
۱عماراحمدی

۳۰/6/4۰۰تاریخدریافت

2۳/8/4۰۰تاریخپذیرش:

 چکیده
بازیسنتیزنانودخترانبیشترمناطقآذربایجاناست.بیشتراینباالعروسکونوعیاسبابگلین

ازنظدرسداختارفیزی دیوهدارهردنمدادینباالهایمخصوصبهخودشانرادارنددهدهمناطقگلین

باالهداییتمرهدزشددهاسدتهدهاجتماعیآنباهممتفاوتهستند.دراینمطالعةموردیبرگلدین

باالدرمیانمدرد روسدتایهادرروستایآلوارسشهرستانسرعینمیسازند.عروسکگلینخانواده

وبدهعبدارتیآمدوزشوفدایمومسد ولیتدهندد نشدشدختدرانروسدتانوعینشانآلوارسهمبه

باالازنظراجتماعیمشیاسهوچکزنانآلوارسونشدشهاست.بهبیاندیگر،گلیناجتماعیآیند آن

باالمرد آلوارسآیتمزمانیوم دانیهند.درقصةگلینهادرخانوادهرابرایهودهانبازتولیدمیآن

رد آلوارسراشاملشدهاست.شرایطاقلیمدیوزیسدتیتاحدودیلحنورنگساختاریفرهنگم

هدایهایطوالنیوسختیداردوتابسدتاندهدم انقصههوهستانیاستههزمستانقصهنشانمی

زند.درجایجایقصهپراستازشرایطزندگیاجتمداعیسدختیهدههوتاهوخنگیدرآنموجمی

نشلبااهوسیستمطبیعیاینروستایهوهسدتانیوحملشود.مش لراهووسایلدرزمستانطیمی

شدناختیایدنمشالدهازشود.درتحلیلوتفسیرمدرد سنخیتداردههبازدرداستانبهآناشارهمی

بداالازنظدرفدر فداهریوهدارهردایدم.گلدینشناسینمادینوتفسیریاستفادههدردهنظریةانسان

بداالمخصدوصمدرد هاییجزئیدارد.قصةمنتسببهاینگلینتفاوتباالهانمادینآنبادیگرگلین

شود.هایشبیهآنهمتردیدهمیایبااینتموموضوعدرداستانآلوارساست.قصه

باال.شناسینمادین،عروسک،گلین:آلوارس،انسانهای کلیدی واژه

  

                                                           
ammar.ahmadi2020@gmail.com؛دانشجویدهتری.۱
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 مقدمه و بیان مسئله
و استههباورهایزندگیاجتماعیمرد آلوارسرابدازگوایازآدابورسباالآیینهقصةگلین

باالعروس یبالباسسنتیزنانودخترانآذربایجانیاستههمتناسبخواسدتةهند.گلینمی

درزبدانادبدیترهدیآذربایجدان۱«بداالگلدین»شدود.صاحبعروسدکتنظدیمودرسدتمدی

هدایسدنتیاقمعنایعا داردوتما عروسکنا دارد؛البتهبااینتفاوتههقولچ2«قولچاق»

تدریدارد.باالدرمشایسهبداقولچداقمعندایخداصشود،اماگلینمرد آذربایجانراشاملمی

باالهایمخصوصبهخودرادارندههازنظدرسداختارفیزی دیوبیشترمناطقآذربایجانگلین

باالهداییایدنمطالعدةمدوردیبدرگلدینهارهردنمادیناجتماعیآنباهممتفاوتهستند.در

بداالازسازند.اینگلینهادرروستایآلوارسشهرستانسرعینمیتمرهزشدهاستههخانواده

هاییجزئیدارد.قصدةمنتسدبباالهاتفاوتنظرفر فاهریوهارهردنمادینآنبادیگرگلین

هدایشدبیهینتموموضوعدرداستانایبااباالمخصوصمرد آلوارساست.قصهبهاینگلین

شود.آنهمتردیدهمی

توجهدیگراین هدرایدنترجمةفارسیگلینباالبهمعنایعروسهوچکاست.ن تةجالب

باالسدت.برخدیعشیددهدارنددمطالعه،روایتیهرچندضعیمدربار وجهتسمیةعروسکگلین

ینمنطشهاشارهدارد.هرچنددراینروسدتاهمسریدراباالبهمس لةهودکوجهتسمیةگلین

مانندبیشترروستاهایاینمناطقیکسنتوباوردربار زودشوهردادندخترانراید اسدت،

شدناختیفرهندگوباورهدایاجتمداعیایدنمنداطقباتحلیلوتفسیردقیقودرسدتمدرد 

بداالساختارفیزی یگلدینسازگاریندارد.ازسویدیگرش وه،عظمتوزیباییفاهریههدر

دهند نماداحترا اجتماعیزنانودختراناینمنطشهاست.اگرغیدرایدنشود،نشانلحاظمی

ن ردنحقوحشوقاجتمداعیباالمظلومیتومطالبهبود،بایددرساختارفیزی یعروسکگلین

دهد.درفرهنگگفتاریمیباالبرع ساینرانشانشدههدرساختارگلینزناننشاندادهمی

دهندد باالست،بههیچوجهنشدانایههمربوطبهفرهنگگلینمرد اینمنطشهاشعاروقصه

تنهدابداالندهتواننتیجهگرفدتهدهگلدینهمسریدراینعروسکنیست؛پسمینمادهودک

ا،آدابوهمسریدراجتماعروسدتاییآلدوارسنیسدت،بل دهنمدادیازباورهدنمادیازهودک

هدایاجتمداعیاسدت.ایدنمشالدةتحشیشدیرسو ،زندگیروزمره،الگوهایپوشاهیو...هدنش

انداز:اولینهدفشناساندنوبیاننحدو تترتیباولویتعبارچندینهدفاساسیداردههبه

ساختاینعروسکنمادیندرمیانمرد روستایآلوارس.دومینهدفبیانهدارهردنمدادین

                                                           
1 Gəlin Bala 
2Qolçag 
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شناسدیبازتدابقصدةمیانزنانودخترانروستایآلدوارس.سدومینهددفتحلیدلمدرد آن

باالدرفرهنگمرد روستایآلوارساست.ایگلینافسانه

 چارچوب نظری
شناسیدینیاستوبرخدیشناسینمادینوتفسیریهمانانسانبرخیعشیدهدارندههانسان

توانمرزبندیدقیشیمیدانایدندوترسدیمهدرد؛نمیاند.باوجوداینهمبااینعشیدهمخالم

شناسدیدیندیاسدت.درتحدو شناسینمادینوتفسیریدنبالةمنطشدیانسدانچراههانسان

ایآنتشویدتوبدارشناسیدینیباتأثیراندیشمندانیازقبیدلاشدتراوس،بداراسدطورهانسان

ینوتفسیریبهوجودآمدههدهبدارت،شناسینمادساختاریآنهاهشیافتهودرنتیجهانسان

(.256-۱۳۹2:254آیند)ف وهی،شمارمیگیرتزوترنرازسرآمدناینم تببه

شدناسبدانگاریتفسیریشدهرتیافدت.درایدنروش،انسدانشناسیگیرتزبهمرد روش

شناسیکانپردازد.انسهنارگذاشتنساختارگراییبهتحلیلمعانیونمادهاازدیدگاهبومیمی

هندد.هاستههدرخال درکیکفرهنگ،فرهنگدیگررانیزدرکمدیمترجممیانفرهنگ

هایخودباشد؛چوناصوالًچیزیبدرایشناسنبایددرپیاثباتدیدگاهبهعشید گیرتزانسان

دنگداریمانندهردنوجودندارد.اینامرنشدیبهروشهمیدرعلماجتماعیاست.مرد اثبات

خواندننیسدتوزبدانآنبدهتصحیحیکنسخةقدیمیخطیاستههبخشیازآنفایلقابل

اساسدراینتحشیقدرصدداثبدات(.براین۱۳۹2:258زبانبیگانهنگاشتهشدهاست)ف وهی،

باالوبازتابقصدةآندرنظرینیست،بل همانندمترجمیهارهردنمادینعروسکسنتیگلین

ایم.شناسیقراردادهآلوارسراازمنظرمعانیونمادموردتحلیلمرد فرهنگمرد 

 های پژوهش پرسش
شدهبود؛براینمونه:هایاولیهواصلیمشخصدرمرحلةاجرایاینتحشیقهیفیپرسش

شود؟باالازچهابزاریاستفادهمیدرساختاینعروسکگلین .۱

مرد آلوارسرای شدهاست؟باالازچهزمانیوچگونهبینقصةگلین .2

باالچگونهخودرادرفرهنگمرد آلدوارسبازتابفرهنگیاینقصهیاافسانةنمادینگلین .۳

دهد؟نشانمی

 شناسی روش
ایدم.منددشددهروشاینتحشیقهامالًهیفیاستوازروشمیددانیمشداهدهمشدارهتیبهدره

ودرسداختعروسدکنمدادینگلدینبداالاساسباتیمتحشیقواردمیدانتحشیقشددهبراین
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هداوهداانتخدابودادههداراهدمازبدینآنشدوندهمشارهتحضوریوفعا داشتهومصاحبه

دلیددلرعایددتمتدددعلمددیوپژوهشددیتحشیشدداتایددم.بددهآوریهددردهاطالعدداتالز راجمدد 

بایجانیاست،عیناًنوشتهباالههبهزبانترهیآذرقصةگلین۱شناختی،او زباناورجینا مرد 

ایم.شناختیآن،آنرابهزبانفارسیترجمههردهوبرایفهمعمو وتحلیلوتفسیرمرد 

 تسمیة روستای آلوارس موقعیت جغرافیایی و وجه
شهرستاناردبیدلواقد »روستایآلوارسدرشهرستانسرعینواق دراستاناردبیلاست:

هیلدومترمربد 486۱ایسردسدیراسدتوحددودقیمنطشهدرشما شرقیآذربایجانشر

شهرومرزایرانوجمهوریآذربایجانوازشرقبدهمساحتدارد.ازجانبشما بهمش ین

شهرستانآستاراوازجنوببهشهرستانخلخا ومیاندهوازمردرببدهشهرسدتانسدراب

هدایهاست.درمرربآنهوهمحدوداست.اینشهرستاندریکمنطشةهوهستانیواق شد

«هایطدالشقدرارگرفتدهاسدتآتشفشانیخاموشوبلندساواالن)سبالن(ودرمشرقهوه

هایمتمادیمرهزآذربایجانومدتیپایتختایرانشهراردبیلقرن(.»۱۳76:42)حشیشت،

(.۱۳7۰:۱)صفری،«بودهاست

 یلشددهاسدت.آ ووارو)س(بدهازترهیبدوهلمةترهیآذربایجدانیتشد2«آلوارس»

هایوحشیداللدتگفتةبزرگاناینروستا،احتما داردترهیبایندوهلمهبهسرخیششایق

آورنددیدابدهسدرخیداشتهباشدههدردامنةسدبالندرایدا بهدارسدرازخداکبیدرونمدی

ایبدهموجدوداتاشدارهشود،یاوفوردیدهمیهایبزرگیههدراطرافاینروستابهسنگتخته

توانددرستباشد،داشتهباشد.هردوفرضیهمی«آ آروادی»اساطیریترهانآذربایجانیعنی

شناسدیدورانباسدتانایدنمنطشدهشناسدیوانسدانامافرضیةدو بامراجعهبهعلماسدطوره

واژ آ در:»هدایآذربایجدانآمددهتواندسازگاریبیشتریداشتهباشد؛چراههدراسدطورهمی

درویشنیزبههداررفتدهاسدت.ایدنواژهدر-آروادیدرافسانةآ -معرفیچهر اساطیریآ 

(.۱۳84:۳8)چایلی،«باشدهایمنطشةآلتایبهمعنایحیاتبخشمیلهجةترک

آیددهدهایدنروسدتادردورانباسدتانمحدلازساختاروش لطبیعیروستاچنینبرمی

هایایندامداریدرعصرمعاصرهمبداوجدودعشدایرهردند.نشانههدامداریمیقبایلیبودهه

هایآبشیرینسدببشددههدهدهد.وجودچشمهشاهسوندراینروستاخودشرانشانمی

هایانبدوهدامندةهاوسنگهادراینروستادستبههشاورزیهمبزنند،اماوجودصخرهانسان

ایداشتهباشند؛بههمیندلیلبههشدتگندد وهشاورزیگستردهساواالنمان آنشدههه

                                                           
1 original 

2 Alvars 
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اندد.وجدودغارهدایباسدتانیدرجووآنهمدرحدنیازوبرخیدرختدانمحلدیاهتفداهدرده

دهندد تمددنهدزارانسدالةایدنهایزیرزمینینشانهایسبالنروستایآلوارسوزاغهدامنه

ترهیبسنگوخاکهمانمنطشهبهوجودآمدهاستمنطشهاست.بافتمعماریاینروستااز

اند.مردماناینروستابدهزبدانهاباحیاطمستشلدرارتفاعاتدامنةسبالنساختهشدهوخانه

هنندد.ازنظدرآنداتومیوگوینددوبدای ددیگرارتبداطبرقدرارمدیترهیآذربایجانیسخنمدی

هایمح میهستندههبندییقویبااستخوانهاشناسیزیستیاهالیاینروستا،انسانانسان

هردنعادتدیرینهدارند.بااین هامروزهدرفرهندگمدرد ایدنهوشیوسختزندگیباسخت

هداییازدهندد رگدههوشوقدوینشدانشود،اماوجودزنانسختروستامردساالریدیدهمی

هدایآنبسدیاربههوهساواالنوافسانههاساالریباستانینیزاست.باورهاوآییناینانسانزن

هایدینی،مذهبشیعهومناسکدهةداراست.امروزهمردماناینروستاباآیینعمیقوریشه

شاناسدت،زنددگیهایمخصوصخودشانههبرگرفتهازفرهنگباستانیمحر ،آدابومراسم

پوشدند،امدابدهدشانرادیگرنمیهنند.مرداناینروستابااین هلباسقدیمیومحلیخومی

هداهالهوگذاشتنآنبهسرشاناعتشادعمیشیدارند.اینشایدتنهاآیینیازگذشتةههدنآن

پوشیدنباشد.زنانروستایآلدوارستشریبدًاپوشدشآییندیخدودراتداامدروزحفد درلباس

ایراهدهنا داردوجلیشه«نکهوئی»رسدوهاپیراهنیبلندیراههتاقوزکپامیاند.آنهرده

روسریمخصدوص«یایلیق»پوشندوبادوزیوتزئینشدهاست،میهایآنس همعموالًهناره

«تومدان»هایسرداینروسدتاچنددپوشانند.همچنینزناندربیشترفصلسرخودشانرامی

پوشدند.رندگلبداسمدیشود،رویهمداربزرگههمعموالًازپارچةگلدارتهیهمیدامنچین

ترمتفاوتاست.همچندینبراسداسگفتدةاهدالیروسدتا،رندگتربازنانسالخوردهزنانجوان

ایدارد.همچنیننوعهانمادونشانههابرگرفتهازعناصرطبیعتاستهههرهدا ازرنگلباس

پوشیدنلباسوپوشیدنیایلیقو...باتوجهبهسنمتفاوتاست.

پژوهش های یافته

 باال نحوة ساخت عروسک گلین

تشریباًدربیشترشهرهاوروستاهایآذربایجانایرانوحتیهشورجمهوریآذربایجانزنانو

ساختند؛البتههنوزهمهرچندبسیاراندک،امابازدرمناطقباالرامیدخترانعروسکگلین

لدیمجررافیداییخداصخدودشود.هرمنطشهباتوجهبهفرهنگخداصواقخاصساختهمی

ایدرمایسهبامناطقدیگردارد.دراینمجا بهنحو ساختاینعروسکنحو ساختویژه

شدهاست.زندانوپرداخته«آلوارس»نمادیندری یازروستاهایشهرستانسرعینبهنا 
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انددهدردهباالدوازدهمرحلهتعریمنشینبرایساختعروسکگلیندختراناینروستایهوه

:مصاحبه(.85ناز،)سلمی

 مرحلة اول

انتخابقطعةچوببهانداز دلخواهصداحبعروسدک؛یعندیسدازند عروسدکاندداز دلخدواه

هند.جنسدراینمسد لهپرسدومتناسبآنقطعهچوبراانتخابمیصاحبعروسکرامی

دتداهدماسدتشامتآنبیشدترشودازچوبدرختانمیوهباشاهمیتزیادیندارد،اماسعیمی

:مصاحبه(.65شودوهمآفتموریانهو...نداشتهباشد)عالیه،

 
 . تکه چوب برای بدن عروسک1تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق

 مرحلة دوم

هدایدورریدزوپوششقطعهچوبباسلیشةشخصی:دراینمرحلهسدازند عروسدکازپارچده

پوشاندوچونایدنپوشدشزیدرینایمختلم،قطعهچوبراهامالًمیهنشدنیبارنگاستفاده

دهدوانتخابرنگمهدمنیسدت.وقتدیاستوقابلدیدنیست،ساختارعروسکراتش یلمی

صدورتانداز دلخواهدورچوبپیچید،آنراباندخپشدمیمح مدیبدههارابهههقطعهپارچه

:8۰دهدتاتنةچوبهدامالًپوشداندهشدود)حبیبده،دامهمیقدرابندد.اینهارراآندورپیچمی

مصاحبه(.

 
 . کل ابزارهای مورد استفاده در عروسک2تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق



2۱۹باال...شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینمطالعةمرد 

 

 مرحلة سوم

دادنسرعروسک:دراینمرحلهسازندهبایکحبهقندیایکت هپارچةتاشددهضدخیمش ل

ترازسرةقندیات هپارچهرادرستسهیاچهارسانتپایینهند.او حبهارخودراشروعمی

:مصاحبه(.۹۰هند)نجیبه،همکنخبهچوبوصلمیدهدوآنرابهچوبقرارمی


 . رویة اولیة چوب بدن عروسک3تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق

 

 مرحلة چهارم

فلزییایکدهمةمتناسدببداقدددادنصورتعروسک:دراینمرحلهسازندهیکس ةش ل

:۹۳دهدد)گلسدو ،احتمالیعروسکانتخابرویحبهقنددیدات دهپارچدةتاشددهقدرارمدی

مصاحبه(.

 
 . تنظیم فروم صورت عروسک4تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مرحلة پنجم

رویسدروایسدفیدونخدیدادنپوستصورتعروسک:دراینمرحلهسازندهباپارچهش ل

پوشاند.استفادهازپارچةسفیدبهنمادیازپاهیوصداقتهودهانهصورتعروسکراهامالًمی
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هردناسدتفادهگردد.برایاینهارازنخسفیدبرایمح مدرساختاینعروسکنمادینبرمی

:مصاحبه(.7۰هند)ارهناز،می

 
 . تنظیم فرم ظاهری صورت عروسک5تصویر 

 و تصاویر تیم تحقیقمنبع: آرشی

 مرحلة ششم

شود.سازندهبانخدادنابروهههمانچشمنمادینعروسکاست،دراینمرحلهانجا میش ل

هند.دراینهدارازهامالًسیاهرویپارچهسفید،صورتوابرویعروسکراتنظیمودرستمی

دلیدلمسد لةنآلدوارسبده:مصاحبه(.زنانودخترا65قد ،شود)خوشسوزنهماستفادهمی

دادنچشدم،لدب،حساسمذهبوحجابهاملزناندرساختاینعروسکنمدادینازنشدان

روندد.ازسدویصورتمستشیمطفرهمیآیند،بهحسابمیگونهو...ههنمادهایزیباییزنانهبه

هدایسدتانهایطوالنیوتابهوهساواالنوزمستاندیگرهموجودسرمایسختزمستانرشته

دلیلصدماتطبیعیبپوشانند.اینشودبیشترزنانودخترانصورتخودرابههوتاه،باعثمی

بداالدرایدنشدهعروسدکگلدینمس لةاقلیمیوجررافیاییهممزیدبراینعلتبودهوسبب

:مصاحبه(.85منطشةجررافیاییبدونچشمولبوگونهطراحیشود)شوهت،


 حوة تنظیم ابرو و چشم نمادین. ن6تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق



22۱باال...شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینمطالعةمرد 

 

 مرحلة هفتم
داربلندیاستههلباسسنتیبیشترزنانآذربایجدانودوزیعروسک:توماندامنچینتومان

بداالشدبیهدوخدتنآید.نحو ساختودوختنتومدانعروسدکگلدینحسابمیزنانعشایربه
درواق اینتومانهوچکنمادیازتومدانبدزرگلبداساصدیلساالناست.تومانواقعیبزرگ

:مصاحبه(.72زنانآلواساست)مل ه،
متدرپارچدةگلددار۱۳-۹پوشخاص،معمدوالًازداربلند:اینتن،تنبان،دامنچین۱تومان

طلبددشود.دوختایندامنخاصمهارتخاصیرامدیداردوختهمیصورتچینرنگیزیبابه
درگذشتهونهامروزههارهرخیاطینیسدت،بل دهفرافدتوت نیدکخاصدیداردهدهههنه

:مصداحبه(.8۹گو ،دهند)ساریهااینهارراانجا میمعموالًزنانباتجربهوهنرمندشاهسون
پوشددوایدنمسد لهبدهتجربده،تومانرویهدممدی7تومانتا۱هرزنشاهسونمتوسطاز

هایبزرگشاهسدونبسدتگیتماعیزنانباتجربهوزنانمنتسببهخاندانفعالیتومنزلتاج
دهدددارد.بهعبارتدیگرپوشیدنتومانبیشتررویی دیگرتشدخصافدرادرانیدزنشدانمدی

:مصاحبه(؛البتهاینمس لهبهاقلیمنیزارتباطدارد؛بهعبارتدیگرتعدادتومان85ناز،)سلمی

دخترانشاهسونمعموالًبیشازتوماناستفاده.عشایرنیزبستگیداردبهسردوگرمیمنطشة
هنندآنهمبیشترح مزیباییرادارد.پوشیدنتومان،بدنزنانراازهمرتاهمپاهامالًنمی
تواندجورابوهفدشزندانشاهسدونراههدرزندگیروزمرههمترهسیمیپوشاند؛طوریمی

دوزیرنگمتناسبباشخصیتوسنصداحبشسدوزننبانوارهایخوشببیند.لبةپایینتوما
شود.اینهاردودلیلمهمدارد:او این هلبةپایینیتومانراهدهدرتمداسبدایاگلدوزیمی

هدایهنددتداچدینهندودو این هوزنلبةپایینیتومانرابیشترمیترمیزمیناست،مشاو 
:مصاحبه(.8۹گو ،شوند)ساریتومانروبهپایینهشیده


 . تومان عروسک7تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق

                                                           
1 Tuman 
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 مرحلة هشتم

دوزیعروسک:هوئینکپیراهنبلندیاستههلباسسنتیبیشترزندانآذربایجدانوهوئینک

بداالشدبیهدوخدتنآید.نحو ساختودوختنهوئینکعروسکگلینحسابمیزنانعشایربه

تندةبداالیعندیساالناست؛بااینتفاوتههاینلبداسدرعروسدک،ندیمکواقعیبزرگهوئین

شود.درواقد ایدنهوئیندکتنةپایینآنطراحیمیطراحیگردن،آستینو...نداردوتنهانیم

:مصاحبه(.52قد ،هوچکنمادیازهوئینکبزرگلباساصیلزنانآلواساست)گو 

د:پیراهنبلندیاستههازگردنتازیرزانویپایزنانشاهسدونرا،پیراهنبلن۱هوئینک

شود.دوختایدنداردوختهمیمترپارچةرنگیوگلدارزیبابافر چین6پوشاند.معموالًازمی

گرفدت،امداپیراهنزیباوخاصدرگذشتهتوسطزنانباتجربهوهنرمندشاهسدونانجدا مدی

:مصاحبه(.6۳بس،هنند)گو دوزندوآمادهمیرامیهایماهرآنامروزهخیاط

پیراهندختران،نوعروسانوزنانباتجربهشاهسونازنظرش ل،رندگ،فدر ونیدزتدزئین

هایشادمانندقرمز،سبزوزردبرایپیراهندخترانونوعروسداناسدتفادهمتفاوتاست.رنگ

ناسیارتباطعمیشیبانژادوفرهنگدیدرینترهدانویژهرنگقرمزههازنظرنمادششود؛بهمی

شدودهایزنانشاهسدوناسدتفادهمدیهایخاصدرلباساینمنطشهداردودرمراسموآیین

هداییبدارندگتیدرهبدرایاسدتفاد زندانباتجربدهومسدن:مصاحبه(.پیراهن8۹گو ،)ساری

ایشاهسدونمعمدو اسدتهدهدرههاست.تزئینپیراهنبیشتردردخترانوعروسشاهسون

.شوددوزیوامروزهباگلدوزیتزئینمیقدیمباسوزن


 . پیراهن عروسک8تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق

                                                           
1 Köynək 



22۳باال...شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینمطالعةمرد 

 

 مرحلة نهم

بستنتومانوهوئینکبهبدنعروسک:دراینمرحله،سازندهبانخیمح متومانوهوئیندک

:مصاحبه(.77نار،یلههند)گرابهتنةچوبیعروسکوصلمی

 
 . بستن لباس به بدن عروسک9تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق

 مرحلة دهم

دوزیعروسک.یایلیقیال چکیاشا روسدریبلنددیاسدتهدهلبداسشا -ل چک-یایلیق

آید.نحو سداختودوخدتنل چدکیداحسابمیسنتیبیشترزنانآذربایجانوزنانعشایربه

ساالناست.درواق اینل چکهوچکباالشبیهدوختنل چکواقعیبزرگعروسکگلینشا 

:مصاحبه(.۹۹نمادیازل چکبزرگلباساصیلزنانآلواساست)قیزخانیم،

،ل چک،شا :روسری،شا ،ل چکبلندگلدارزیباههسروگردنزنانشاهسون۱یایلیق

یبهاقلدیمزنددگیزندانشاهسدونبسدتگیدارد.بدهپوشاند.ضخامتاینروسرراهامالًمی

برد(ویایلیقسرمیعبارتدیگریایلیققشالق)منطشةگرمیههعشایرزمستانرادرآنجابه

بدرد(ازنظدرجدنسوضدخامتییالق)منطقسردیههعشایرتابستانرادرآنجابهسرمی

بلنددیاسدتهدهزندانشاهسدون:مصداحبه(.یدایلیقروسدری77ناز،متفاوتاست)صوبح

پوشاندوطرفدیگرهارامیاندازند.یکطرفیایلیقرویسینهصورتدوالیهرویسرمیبه

نار،هند)گیلهصورتیاشماقروبندماننددهانودماغزنانشاهسونراهامالًپنهانمیآنبه

:مصاحبه(.77

                                                           
1Yayliq 
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 . تنظیم سرپوش عروسک10تصویر 

 یر تیم تحقیقمنبع: آرشیو تصاو

 مرحلة یازدهم
دوزیعروسک:شددهسربندبلندیاستههلباسسنتیبیشترزندانآذربایجدانوزندانشدده

بداالشدبیهدوخدتنشددد آید.نحو ساختودوختنشددهعروسکگلینحسابمیعشایربه
انساالناست.درواق اینشدد هوچکنمادیازشددد بدزرگلبداساصدیلزندواقعیبزرگ

:مصاحبه(.85آلواساست)ننهخانیم،
نامندد.بدهعبدارت)سربند(:زنانشاهسونبستنچارقدهوچکروییایلیقراشددهمدی۱شدده

هننددوبعددازدیگرشددهعملیآیینیاسدتهدهمعمدوالًدختدرانشاهسدونازآناسدتفادهنمدی

نوعبستنشدددهبداتوجدهبدهسدندهند.معموالًشدنبستنشددهراانجا مینامزدهردنوعروس
زنانشاهسونمتفاوتاست.بهعبارتدیگر،گرهشددهوفر قرارگرفتنآندرپیشانیبداتوجدهبده
سنزنانتفاوتداردههاینامردرتشخیصنوعروساندرمیانایلهاربرددارد.دربرخیازطوایدم

:مصاحبه(.۹۹هاست)قیزخانیم،ایآندهند نشانطایفهها،بستنفر شددهنشانشاهسون


 . تنظیم سربند عروسک11تصویر 

 منبع: آرشیو تصاویر تیم تحقیق

                                                           
1 Şaddə 



225باال...شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینمطالعةمرد 

 

 مرحلة دوازدهم

یاشماقعروسک:یاشماقازارهانمهدملبداسسدنتیبیشدترزندانآذربایجدانوزندانعشدایر

سداالنبدزرگباالشبیهزدنیاشدماقواقعدیآید.نحو زدنیاشماقعروسکگلینحسابمیبه

است.درواق اینیاشماقهوچکنمادیازیاشماقبزرگلباساصدیلزندانآلدواسمحسدوب

:مصاحبه(.۹5َشود)محتر ،می

تعلقداردوعملیاستههباآنزنانشاهسون«آلینیایلیری»،روبند:یاشماقبه۱یاشماق

هنشهدمبدهسدهعامدلندژادی،هنند.اینهاپنهانمیجلویدهانودماغخودشانراازنگاه

زبداننشداطجهدانازیاشدماق،درنژادوتدرکاقلیمیوفرهنگیبستگیدارد.بیشترزنانترک

:مصاحبه(.ازنظراقلیمدیهدمزندان86هنند)تازهخانیم،هایمتفاوتاستفادهمیش لوفر 

اصلازهاروتالشدرشاهسونبااینهنشجلویدهانودماغخودرادرمشابلگردوغبارح

هنند.ازنظرفرهنگینیدزعامدلدیدنهایییالقیمحافظتمیطبیعتونیزسرمایدامنةهوه

دهددتواندعاملاساسیاینروبندقلمدادشودههحجابهاملزندانآلدوارسرانشدانمدیمی

:مصاحبه(.۹۹)قیزخانیم،


 . تنظیم روبند عروسک12تصویر 

 تیم تحقیق منبع: آرشیو تصاویر

باال به زبان ترکی آذربایجاانی ماردم آلاوارس و ترجماة      قسمت کوتاهی از قصة گلین

 فارسی

 باال ناغیلی گلین

باالآنجاقسارایدئییللر.ایستیر سیزهاؤزومدنباهاردانبیرناغیلدیدیم.بیدرمنیمآدیمگلین

سیز.باهارمنیمدوسدتومدوس وهدیرآمماایستیر منیمیاشاییشیمیعدهدئییربوناغیلافسانه

                                                           
1 Yaşmaq 



 ۱۳۹۹،پاییزوزمستان2۰پیاپی،شماره۱۰شناسیایران،دورههایانسانپژوهش226

 

دیر.بیزیمناغیلیمیزاوردانباشالندیهیهلدهیانیهیمناونونقولچاغییا .اودامنهبیرباجی

باهاردوغولمامیشدی.اونونآتاسیصفارآناسیصدفورهسدلزلریچیخمیشددی.صدفارصدفوره

بدینائویندهیا .سدنیبدیخانیمادئییردی:گلزلدهبدواوشداقدونیایداگلسدینسدنیبوشدامالی

میشم؟صفاردئییردی:بیلمیدر آنجداقیولالمالییا .صفورهخانیمدئییردی:صفارمنسنهن یله

منس ومیر سنلهیاشاماغی!بیرگونصفارچللدهگ تمیشددی.صدفورهخدانیمآغلییداآغلییدا

هرندگبدهرندگصاندیشچانینیانیناگ تدی.قیرمیزیگلز گولوپارچدانیبیدردهن چدهجدور

پارچانیچیخاردیبقیراغاقویدو.سونراساپتاپدی،اوندانسدونراقارادامددانبیدرتی دهآغداج

دهاوتوردو...تاپیب،اؤزلریآبادائلیینائیوانداگولوخالچانیناوستوندههللگه

 باال ترجمة فارسی قصة گلین

زداستانخود وبهاربگویم.اگرچدهخواهمروایتیاباالیاهمانسارایاست.میاسممنگلین

هاافسانهاسدت،دوسدتدار شدماایدنروایدتزنددگیمداراجورروایتگوینداینهامیبعضی

دوستداشتهباشید.بهاردوستمناست.راستشمنعروسکبهارهسدتموملدلدوخدواهر

مدهبودومادرشصدفورههستیم.داستانمنوبهارازجاییشروعشدههبهارهنوزبهدنیانیا

گفت:بگذاراینبچهبهدنیدابیایددمدنهردند.صفاربهصفورهمیباپدرشصفارجروبحثمی

گفت:صدفارمگدرچدههنانمیفرستم.صفورههمگریهاتمیبیدهموپیشبیتوراطالقمی

 بداتدوزنددگیدانم،ولیمندوستنددارگفت:نمیگناهیازمنسرزده؟صفاردرجوابمی

هندانبدهزند.یکروزههصفاربهبیرونرفت.صفورهمویههنموبعدعصبانیازخانهبیرونمی

هدایهایسرخوزیباوچنددمدد پارچدهبدهرندگایزیباباگلطرفصندوقچهرفت.پارچه

اندازباسفید،سرخو...برداشتوسپسنخآوردورفتاززیرزمینیکت هچوبآورد.یکزیر

شانههخودشباصفارساختهبودانداخت...گلیرنگسبزوسرخجلویایوانخانههاه

 های پژوهش شناختی براساس پرسش تحلیل مردم
گیدریچندینتوانزمانوم انخاصیدرنظرگرفت؛چراهدهشد لهایینمیبرایچنینقصه

ازسویدیگرهمخداصیدکمنطشدهوهایقدیمیدارد.هاوافسانههاییریشهدراسطورهقصه

شدنیکقصهدرزمانوم انخاصدلیلمال یتآنمنطشهبهمرد خاصنیست.تنهامطرح

تواندلحن،رنگوساختاربومییکمنطشهرادرزمانخاصیبهخودبگیرد.قصهنیست،امامی

بداالنیدزقصدهگلدیندرایدن توانبراییکقصهشناسنامةخاصیصادراست.دراینحالتمی

شدود.آیتمزمانیوم انیتاحدودیلحنورنگساختاریفرهنگمرد آلوارسراشداملمدی

دهدداینادعاچندیندلیلعمدهدارد،ازجملهاین هشرایطاقلیمیوزیستیقصهنشدانمدی



227باال...شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینمطالعةمرد 

 

وخن یهایهوتاههایطوالنیوسختیداردوتابستانم انقصههوهستانیاستههزمستان

زند.درجایجایقصدهپدراسدتازشدرایطزنددگیاجتمداعیسدختیهدهدردرآنموجمی

نشدلبدااهوسیسدتمطبیعدیایدنروسدتایوشود.مشد لراهووسدایلحمدلزمستانطیمی

شود:هوهستانیسنخیتداردههبازدرداستانبهآناشارهمی

 .صدفارخوابیددهبدود.بهداردرهندارشبوسطزمستانبودههبرفوهوالکشدیدیشدد

نوشت.صفورهوقتیدیدههبخارینفتندارد.پیتنفترابرداشدتوفانوسمشششرامی

آمد،پدایشسدرخدوردوبدهزمدینافتداد.جید هاههپایینمیبهطرفحیاطرفت.ازپله

قددربلنددنبلندیهشید.صفارازخوابپریدبابهاربهطرفحیاطدویدند.جی صدفورهآ

زورآواوصدفاربدهشاننیزصدایشراشنیدهوبهآنجاآمدهبدود.گدلآواهمسایهبودههگل

صفورهرابهاتاقآوردند.بهارزودتشک،بالشوپتوآوردوجایصفورهراهناربخاریپهن

ههرد.صفورهبادردفراواننشست،انگاردستوپایشش ستهبودوسرشهمضدربهدیدد

قددربدودهدهخواستصفورهرابهدهتربرساند،اماشددتبدرفوهدوالکآنبود.صفارمی

اشبرگردد.توانستبهخانهآواهمنمیگل

دهندد هاورسو خاصمرد آلوارسداخلقصهنشدانشرایطفرهنگی،وجودباورها،آیین

جدایاناسدت.درجدایتعلشاتخاصاینقصهبهاینمنطشةجررافیاییبافرهنگخاصخوش

هااشارهشدهاست:هاوآیینقصهبهاینباورها،رسم

 ریختوبادستدیگربدهسدرشهردوبایکدستشبهسرشخاکمیصفارهمگریهمی

بیدیمهوبید.وقتیخاهسپاریتما شد،همهبهطرفمسجدروستاحرهتهردندد.شداهمی

هرد.وقتدیهدارشتمدا شدد،رماوحلواپخشمیهردوباگریهمیانمرد خنیزگریهمی

بییمخوابید.قدرخستهبودههدرآغوششاهآمدپیشبهارواورادرآغوشهشید.بهارآن

هداوهاازافسانهصورتدقیقبیانهرد؛چراههمللهمةقصهتوانبهباالرانمیزمانقصةگلین

ههدراینقصدهوجدوددارد،اشدارهبدهعناصدرهاالها گرفتهاست،امان تةمهمیاسطوره

زندگیسنتیمرد آلوارسدرقرناخیراست.اینزمانمشارنبحثف ودالیسمدرزنددگی

ایمیانزنددگیشدهریوروسدتاییدیددهاجتماعیاینمنطشهاست.درقصهتفاوتعمده

 ونشلاست.یحملشودههی یازعنصرهایمتفاوتوجودگاریواسبدرروستاهابرامی

 بییمبهاینجاآمدوصدفاربهداررازاغیگفت:سارایصبحزودوقتیههتوخواببودیشاه

بدیخدیجدهبهاوداد.سپسگاریبهاسبشبستوهرسهسواربرگاریبهطدرفدهبدی

رفتند.

ههایسدنتیدرجامعدةمردسداالرایدنروسدتادیددهایتحمیلیدرازدواجاشارهبهزندگی

شود؛یعنیانتخابهمسربرایجوانیههنهاورادرستوحسابیدیدهونهیکبارباهداشمی
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پرسددهال شدهاست.حتیدرقصهبهاینموضوعاشارهشدهاسدت.وقتدیزنازمدردمدیهم

تواندعلتیبرایایننخواسدتننداشتنمرابگو...مردخودشهمجوابینداردونمیعلتدوست

ند.پیداه

 بهاردوستمناست.راستشمنعروسکبهارهستمومللدوخواهرهستیم.داستانمن

وبهارازجاییشروعشدههبهارهنوزبهدنیانیامدهبودومادرشصفورهبداپددرشصدفار

گفت:بگذاراینبچهبهدنیابیاید،منتوراطدالقهردند.صفاربهصفورهمیجروبحثمی

گفت:صفارمگرچهگنداهیازهنانمیفرستم.صفورههمگریهاتمیبیشبیدهموپیمی

دانم،ولیمندوستندار باتدوزنددگیهدنموگفت:نمیمنسرزده؟صفاردرجوابمی

زند.بعدبهبیرونازخانهمی

هدایرنگارندگگرفتدهتداهداوپاچدهوجودرنگدرزندگیاجتماعیمرد آلوارسازلباس

هدادرزنددگیاجتمداعیمدرد ایدندهندد نمدادونشدشرندگهانشانهایرنگی،ایناببشش

هاوباورهدایایدنمدرد داردنشیناندارد.تأهیدبهرنگسرخهمریشهدراساطیر،افسانههوه

تسمیةنا اینروستاهمبهآناشارهشدهاست.ازطرفیهدمنمدادفراواندی،ههدرتفسیروجه

هند.دیمرد اینمنطشهراتوصیممیبرهتوشا

 ایزیبداهنانبهطرفصندوقچهرفدت.پارچدهیکروزههصفاربهبیرونرفت،صفورهگریه

هایسفید،سرخو...برداشتوسدپسندخهایسرخوزیباوچندمد پارچهبهرنگباگل

سدرخجلدویایدوانآوردورفتاززیرزمینیکت هچوبآورد.یکزیراندازبارنگسبزو

هدا،چدوب،قیچدی،هدا،ندخشانانداختههخودشباصفارساختهبود.پارچهگلیخانةهاه

درختحیاطهوچ شدانآوردونشسدتسدیبراس ه،هشویکسیبههخودشازتک

هایصورتیگذاشت.قارچهردوداخلیکبششابسفالیباگل

وهداربردوسدایلوچگدونگیاسدتفادهازآنبداالاینموضوعبهنحو ساختعروسکگلین

بدرسدرگرمیباالدرفرهندگمدرد آلدوارسعدالوهویژهزناناشارهدارد.گلینتوسطخانوادهبه

ایاستههدرحاالترفتاریوروانیافرادایدنها،وسیلهترهاوبچههاوارتباطمیانبزرگبچه

شدود:ههدرقصهاشارهمدیهاربرددارد.چنانجامعهمانندشادیوغموآیینومناسکخاص

رودتداهدمبداالمدیشود،سدراغسداختنعروسدکگلدینزنخانوادهوقتیاززندگیناامیدمی

همدردیبرایخوشدستوپاهندوهمعروسکسببارتبداطعمیدقبدینخدانوادهرامهیدا

هایخانگیاسدت.بدهعبدارتیا هند.آنچهدراینبندازقصهبسیارمهماست،استفادهازمتر

ایهدهدرایراازبیرونخانهوجامعدهترینوسیلهدیگرسازندهدرساختاینعروسکهوچک

هند.هرچههسدتازداخدلزنددگیایدنجامعدةهوچدکتدأمینهند،تهیهنمیآنزندگیمی

منطشدهتناسدبشود.انتخاباسم،آنهماسماصیلیههبافرهنگوساختاراجتماعیایدنمی
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باالسدت.سدازند عمیقفرهنگیدارد،برایعروسکآنهمعروسد یهدهاسدمعدا آنگلدین

گذاردتاارتباطعاطفیوعروسکدوبارهباتوجهبهتف رصاحبعروسکبرایشاسمخاصیمی

ترباشد.تروقویحسیمیانعروسکوصاحبآنعمیق

 ینآوردهبود،بهدستگرفتوبعدپایینچدوبسپسباگریهوزاریچوبیراههاززیرزم

هدهپایدةطوریبهآواگرفتهبود،دورپیچهرد؛اشگلهایدورریزیههازهمسایهراباپارچه

چوبرویزمینایستاد.سپسیکقندآورد،باالیچوبگذاشتوس هرانیدزرویقندد

زنآنرامح مهردوبانخسدیاهگذاشت.بعدپارچةسفیدیرادورآنپیچیدوبانخوسو

ایازش لمستطیلبرشزد.همیتأملهردوت هبرایآنچشمدوخت.ازپارچةسرخبه

سیبراخورد.دوبارهآنپارچهرابرداشتوبرایآنهمردوختوپایةآنراباپارچةسیاه

ههمدرآنهدشونوارهایقیتانتزئینهرد.سپسدوطرفمستطیلرابههمدوختوبد

هایسرخبرداشدتورویایسفیدباگلانداختواینشددامنیاهمانتومان.بعدپارچه

آننصمیکدایرههشیدووقتیآنرابرشزد،دوبارهآنراتازدوش افیازسدرپارچده

ت.دایرهراههازپارچهدرستشدهبودبههمدوخایجادهرد.بعددولبهیاهمانشعاعنیم

شدنمعلو شدههیکپیراهنبزرگیاهمانهوئینکدوختهاست.بعدهمدانپسازتما 

اشرابریدوسرآنچوبمنگلیتومانوهوئینکراتنآنچوبهردوقسمتیازشا گل

هدا،اومدراهردههباس ه،قند،نخوپارچهساختهبود.خالصهسدرتانرادردنیداور بچده

مراسارایگذاشت.درستهردواسم

شدناختیمهمدیارتباطانسانیعروسک،صاحبعروسکوسازند عروسدکمسد لةمدرد 

قدرعمیقاستههشود.ارتباطعاطفیعروسکوصاحبآنآناستههدراینقصهمطرحمی

گفدتنجایقصهباسدخنشود؛برایهمیندرجایصورتنمادینبهگفتاروزبانتبدیلمیبه

شویم:باعروسکمواجهمیانسان

 صفورهباخستگیتما جایخوابصفارراانداخت.صدفارهدهرفدت،خوابیدد؛ملدلهمیشده

اشبرداشتوبرایمچندینگفدت:سدارایمدن،عروسدکمدن،صفورهمراازپشتبشچةرنگی

پدیشباالیمن،شیرینکمنوقتیبهاربهدنیابیاید،صفارمرابهدهپشتهوهسداواالنگلین

بیخدیجهخواهدفرستاد.ازآنپستودوستوهمد بهارخواهیشدد؛چدونبیپیر بیبی

شدوندوبدااواونهدوستیخواهدداشتونهخواهروبرادری.اگرهمداشتهباشدنداتنیمدی

هنند؛پسبعدازمنمراقببهارباش...اینراگفتوخوابشبرد.دشمنیمی

هدایغیربدومیهدمدرقصدهاینیست؛هرچنددندا اینقصهاتفاقیوسلیشههادرانتخابنا 

گیرندد؛مطرحهستندهههمهازقراردادهایتاریخیواجتماعیمرد اینمنداطقسرچشدمهمدی

هداییهدمهسدتندهدههرهددا ازپشدتوانةقدویهایعربیصفار،صفورهو...امانا برایملا نا 
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استاناردبیلوشهرسدرعینوروسدتایآلدوارسبرخوردارندد؛بدرایفرهنگیمنطشةآذربایجانو

هاوادبیاتوموسدیشیایقصهبییمو...انتخابنا سارای)زنافسانهنمونهسارای،یاشار،آیدا،شاه

بییم)زنقهرمانیههدرموفشیتشاهاسماعیلصفویدرفول لوریکهلمناطقآذربایجان(وشاه

هدایمطدرحآذربایجدانآفرینیهردهاست(هدههدردوازقهرماندانقصدهاننششآذربایجانوایر

تدوانبدهنشدشاو ترینآنمدیتواندداشتهباشدههازمهمهستند.اینمس لهچندیندلیلمی

بییمیکزناست:باالمانندقصةسارایوشاهقصهاشارههرد.قهرمانقصةگلین

 رسدیدوشانمدیهردوهمبهخانهآمد.همازبهارمراقبتمیبییممیهرروزعمهبهار،شاه

گشت.ی دیازروزهداصدفاربدرایتهیدةوسدایلخاندهووسدایلبعدبهخانةخودشبرمی

بییمیادشرفتهبودبهبهارسریبزند.قشنگیاد هشاورزیبهشهررفتهبودوآنروزشاه

دتسرماخودشرابهپنجر خاندههوبیدد.باریدههزاغیازشاستآنروزبرفطوریمی

پنجرهبازشدوزاغیرفتهناراجاقتاگر شود.بعداین هحا زاغیخوبشدد،بدهمدن

دلیلبارشسنگینبرفبستهشده...هابهگفت:سارایخبربدیدار .تما راه

تدةجالدبباالدرزندگیاجتماعیمدرد آلدوارسن زمانطوالنیعروسکگلینوجودمدت

هداتواندتحلیلوتفسیرشود.برخدیروایدتشناسمیتوجهدیگریاستههازمنظریکمرد 

هنندهدهازنسدلیبدهنسدلقدرعمرطوالنیمیباالهاآندهند ایناستههبعضیگلیننشان

ی یسا بهنسلآیندهباالازنسلگذشتهوههندادنگلینهنند.یادگاریدیگرانتشا پیدامی

آید.ارتباطعاطفیواحساسیسازندگاناینعروسکحسابمیهایمرد اینروستابهازآیین

قدرعمیقاستههسازندگانآندریکسا هههدیچدرچنددینوصاحبانآنباعروسکآن

هنندد.هردنآنراترمیمیابازسازیمیجایعوضهنند،بل هبهسا همآنراهامالًعوضنمی

ترشددهیداهاهمیهمبزرگباالدراینسا هنندههگلینطوروانمودمییدربازسازیآنحت

هنند:ترشدهاستواینحالترادرساختارفیزی ا آننیزرعایتمیبرع سپیرتریاجوان

 هدردوسانتقد رابلندترمی5هرد؛یعنیحدودهریکسا صفورهمراازاو درستمی

دوخت.زاغیههاهلگردشوسفرنبود،اینبارسهسا بودههیزیباییبرایممیهالباس

بادوستانشبهسفررفتهبودومنبیشازسهسا بودههزاغیراندیدهبود .

ایمستشیمبهآداب،رسو ومناسکفرهنگیمرد آلوارسدرسراسدرآنچهبیانشد،اشاره

عروسی،نذرونیاز،مراسمعزاوختمگرفتهتامراسمخواسدتگاریباالدارد.ازمراسمقصةگلین

شود؛حتیاشارهبدهباورهدایمخصدوصباالتوصیممیهایمربوطبهآندرقصةگلینوآیین

داشتنحرمتمردهازچهلروزتایکسدا تمدا و...بدهباورهدایمرد اینمنطشه،مانندنگه

هدایمربدوطبدهایدنبختوآیینشدنبختدختراند دهبختسیاهوبختسفیدونیزگشو

شدنبختدختراندرقصهاشارهدارد:مناسکوتأثیرمناطقمشدسدرگشوده
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 بییمبهصفارگفت:صفاراالنیکسا گذشتازمدوقعیهدهصدفورهیکروزازروزهاشاه

یددنبا هسیباشیفوتهرده...دیگرخستهشد بایدیکف ریبهحا زندگیتب نی.با

بخدتبدودوبدهقدو زندانبییمهنوزدخترد ههجایخالیصفورهرابرایتپرهند...شاه

نوعیهردوبهزاد روستازندگیمیروستاهنوزبختشبازنشدهبود.اوبیشتروقتشدراما 

زادهشدهبود.خاد آناما 

ماعیمدرد آلدوارسدرقصدهنشدانهایغیرطبیعیوغیرمعمو درزندگیاجتدگردیسی

بینیم؛بدراینموندهتلخدیهایدیگرمناطقهممیهایآنرادرقصهشود.البتهنمونهدادهمی

هدایصدمدبهرنگدیگوشتگاودراثرنارضدایتیوگریدهصداحبگداو...درایدنبدارهدرقصده

وهدوسگوشدتگداومدراآره،گفتمههدیروزگاو راهشتند.زنبابا ویدارشدده»خوانیم:می

اندتوآشپزخانه،منتظرندگوشتبپدزدبخورندد...بیچدارههرده.حاالخودشوخواهرشنشسته

ایهاتلدخشدده؟پدریت دهگاومهربانمن!...زنباباقدراستهردوگفت:چیگفتی؟گوشت

پیددوگوشتبهطرفشدرازهردوگفت:بچشببین.زنباباگوشدتراازدسدتخدواهرشقا

«مزهوبدطعمبودههد زنبابادوبارهبدههدمخدورد...گذاشتتویدهنش.گوشتچنانتلخ

 (.۱۳۹6:55)بهرنگی،

 قددرگریدههدرد،نالدهونفدرینهدردهدهپریباعصبانیتگفت:خودتبیاببین.بهارتآن

هردنددوهدرگوشتگاوعینزهرمارشده...صفاروزریهمناباورانهآمدندوگوشترامزه

دوگوشتراازدهانشانپرتهردندوحرفپریراتصدیقهردند.

هاوعروسدکبازیایجادارتباطعاطفیقویمیانانسانوحیوان،اشیاییمانندانواعاسباب

هداوگفدتندربدار ایدنعناصدردرافسدانهمطالعدهاسدت،امداسدخنشناختیقابلدرعلمروان

ایدرصدنعتسدینماوهاازایدنپدیدد اسدطورهشودههامروزانسانیهام رردیدهمداستان

افتد،امابرقراریارتباطشوند.اینمس لههرچنددرواقعیتاتفاقنمیهارتونبسیاربهرمندمی

هداهدایمختلفدیبدهفرهندگتوانددرمیانمرد تفسیروتحلیلهامیانسانیمیاناینپدیده

باالازاینقدانونمسدتلنانیسدتند.پردازیگلینوارسهمدرساختوقصهداشتهباشد.مرد آل

صدحبتیدوسدتانهزیستیوهدمباالرانوعیهمهاارتباطحسیوعاطفیهودهانشانباگلینآن

هنند؛براینمونه:تلشیمی

 هداوتواننددحدرفبزنندد؛بسدتگیبدهرابطدةعروسدکهامیگفتم:بهارجانتما عروسک

توانستمحرفبدزنم،ولدیانشاندارد.منهمازموقعیههمادرتمرادرستهرد،میصاحب

هابفهمند.خواستمانسانآمد،نمیخاطرمش التیههپیشمیبه

زندگیاجتماعیروستایآلوارسماننددیگرزندگیمرد روستاهایدیگرپیوندداجتمداعی

هدایاجتمداعیبسدیارباالسدت؛بدههزنددگیگونهههارهردهمسایهدراینعمیشیدارد؛طوری
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قددرعمیدقاسدتهدهآیند.اینمسد لهآنحسابمیعبارتیهمسایهباهمسایهیکخانوادهبه

تددروگدداهیپایگدداهاجتمدداعیهمسددایهدرمیددانمددرد ازپایگدداهاجتمدداعیفددامیلیمح ددم

هاییهدهبدرایدربرنامهباالهمسایهجزئیازخانوادهاستوناپذیراست.درقصةگلینگسست

هدادرهارهدایشدود؛چراهدهآنهنند،برایهمسایههمتعریممدیصاحبعروسکتعریممی

عمومیوخصوصیهمدیگردخالتملبتدارند؛براینمونه:

 صفارروبهآیداخانمگفت:آیداخانمجانتووجانبهارماچندروزیههنیستیمبهاررابده

اشید.آیداخانمجوابداد:آقاصفارنگراننباشید،بهارهمعینیاشارسپار مراقبشبتومی

خانمبهراهافتادندوبهارازد خوشحا بود؛چونهمازدستپریمن.پدروپریوزری

توانستچندروزیبایاشاربازیهند.راحتشدهبودوهممی

دهندد اهمیدتایدنعنصدرنشدانایایدنمنطشدههایافسانهعنصرگاووت رارآندرقصه

تواندچنددلیدلداشدتهباشدد.اولدینطبیعتدرزندگیاجتماعیمردماناست.اینمس لهمی

دلیدلاین دهدردامندةهدوهدلیلبهتمدندامداریاینمنطشهاشارهدارد.روستایآلوارسبده

ودامداریدخیدلگیریتمدناجتماعیآنبیشازهشاورزیساواالنواق شدهاست،درش ل

بودهاست.ازآنجاههبرایدامداریگوسفند،منطشةوسی ودشتیالز استههپدرازعلفدزار

باشد،دامنةهوهستانیاینروستاچنینشرایطجررافیاییراندارد.بدرایهمدینپدرورشگداو

ثاسدطورهتواندبهبحآید.دومیندلیلمیحسابمیعنصراصلیتمدندامداریاینمنطشهبه

ایوفول لوریدکمدرد هدایافسدانهوعناصراساطیریمرد اینمنطشهبرگرددههدرداستان

بیندیم؛بدرایملدا درادبیداتعامدهوشدفاهیمدرد آذربایجاننششعنصرگاورام دررمدی

شود.مرد اینمناطقعشیددهدارنددهدههدلایبهنا گاوجهانمطرحمیآذربایجاناسطوره

الجلهومشدسسواراستوحرهتوحیاتجهدانازحرهدتوحیداتنرویگاویعظیمجها

هابراینعشیدههستندههوقتییکتارمدویگداوبدهلدرزهدرآیدد،درگیرد.آنگاونش تمی

(.۱۳۹7:۳8آید)احمدی،وجودمیزمینزلزلهبه

مرد آلدوارساسدت.دلیدلدلیلسو صرفةاقتصادیگاوبیشازدیگرحیواناتاهلیبرای

تواندمحیطواهوسیستمووجودپوششگیاهیخاصدرجررافیایاینروستاباشددچهار می

ههغذایمناسببرایگاوهابیشتروجوددارد؛براینمونه:

 هایگاورابیاور.استخوانرایاشاربهمنداد.گدرفتمومنبهیاشارگفتم:ی یازاستخوان

یشخواند :استخوانخوبهنپایبهاررو،فراریهندردپاهاشو،هاریب دنگونهبرااین

سالمبشه،دردشهمتروهمتربشه.بهارگفت:سارایچههارهردیدردپا خوبشد؟!

هدایبیشدترآیددهدهدرصدحنهحسابمیباالگاوی یازعناصرمهمقصهبهدرقصةگلین

صرگاوشیر،گوشتوحتیاستخوانآندرقصدههدارهردیوجوددارد.گذشتهازاینتما عنا
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بینیم.اینهارهردهادربحثشدیروگوشدتداردههدردیگرعناصرچنینهارهردهاییرانمی

هند،امادربحثاستفادهازاستخوانگاو،آنهماستفاد هارهردنیازانسانبهغذاراتشریحمی

ایبهبحثباورها،جادوواعتشداداتگرددههاشارههبرمیجادوییبههارهردنمادینگاودرقص

تواندازدینابتدداییشدامانمردمداندینیبرگرفتهازعناصرطبیعتداردههایناعتشاداتمی

منزلدةقدالبیحیداتیبدرایبهعبدارتیاسد لتشدامانبده»اینمنطشهسرچشمهگرفتهباشد.

تواناینامراند.درحشیشتمیهایحیوانساهنبودهانرفتهههدراستخوشمارمیهاییبهگونه

رادرروابطمابینانسانوش ارویموضوعیعرفانیعنواننمود،روابطیههبدرایاجتماعدات

باشد...همچنیناس لتنمادیازاحیایدیگربار مرگوزنددگیدرمبتنیبرش اراساسیمی

هانمایانگرتمامیاصدلودرواق ازاینلحاظاستخوانشودطو رؤیاهایدور آغازینتلشیمی

هایباستانیاولیدههایرویلباسراباآییننگارانتصویراستخوانونسبهستند.برخیازقو 

نمایند؛هرچندعنوانسمبلیازتدابیرمحافظتیتعبیرمیدانند.سایریناس لترابهمرتبطمی

ید قبلیاست.درهمهحا بایدگفدتهدهاسدتخوانمفهدومیههاینافهارنظرمتأخرترازعش

شدهرویسدنگدرباشدههاس لتانسانینشاشیبسیارقدیمیبودهوخودبیانگراینن تهمی

«باشدندعصربرنزدرمنطشةبای ا ،درحشیشتاش الیهسدتندهدهنشدانگروجدودشدامانمدی

(؛براینمونه:۱۳۹۹:۱4۰)استوتلی،

 ههبهف رفرورفتهبودآمدوهنارمانشست.مدنروبدهیاشدارگفدتم:یاشدارحالییاشاردر

هاییههازگاوبرداشتهبدودینگدهداشدتی؟یاشدارجدوابداد:بلدهاالنجانآناستخوان

ا ،اگرمم دنآور .یاشاروقتیاستخوانراآورد،بهشگفتم:منتشنههارامیرو وآنمی

وانآببیاور.یاشاررفتآببیاوردومنبهبهارگفتم:استخوانرابدردار.است،برایمیکلی

وقتیبهاراستخوانرابرداشت،چنینخواند :استخواندوستخدوان،آبشدو،غدذاشدو،

مرهمد یاشارشو...وبعدفوتهرد .استخواندردستبهارغیبشد.وقتییاشدارآبرا

زگوشتوبرن وسبزیومیدوهو...ازاتداقبیدرونآمددوبدهآوردمادریاشارباسینیپرا

آشپزخانهرفت.یاشاروقتیسینیپرازوسایلخوراهیرادردستمادرشدید،ازتهدلش

خوشحا شد.دوبارهگر بازیشدیم.

هاییشدهاست؛این هاینمدرد چدهشناسیترذیةمرد آلوارسهماشارهدرقصهبهمرد 

هداییباتوجهبهمحیطزنددگیخودشداندوسدتدارنددوچدهغدذاهاییبدااقلدیمآننوعغذا

سازگاریدارد؛برایملا اشارهبهآبگوشتباگوشتگاویاگوشتخروسباهرههههردواین

هنندومیانمرد عالقهبهاینحیوانداتهادرآلوارسبیشترازدیگرحیواناتزیستمیحیوان

شود.آبگوشتمخصوصمرد آلوارسگوشتخدروسبداهدرهناتدیگردیدهمیبیشترازحیوا
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گاویاستههنحو پختآنهمبسیارسادهاست.اینمرد هروقدتمهمدانیرابسدیارعزیدز

هنند؛براینمونه:دارند،برایشآبگوشتخروسباهرهگاویدرستمیمی

 چونیاشارعاشقاینغذاست.بهارگفت:پسآبگوشتخروسباهر گاویدرستهن؛

 گیری نتیجه
بازیبودنآنبرایشود،هاربردبهفاهراسباباولینهاربردیههدرساختعروسکمطرحمی

هایفرهنگیدرمناطقمختلمانسانیمتفاوتخواهدهودهاناست.اینهاربردبراساستفاوت

یانمرد روستایآلدوارساسدت.بدهباالدرمبود.آنچهمهماستهاربردنمادینعروسکگلین

ترهداهدایروستاسدتتوسدطبدزرگبدازیدختربچدهفاهراسبابعبارتدیگراینوسیلهههبه

شدود.نمدادیازاعتشداداتدیندیمدرد روسدتاونیدزنمدادیازپوشدشزیسدتیوساختهمی

هداینمدادینتواننشدانهآیدههباتف روتحشیقمیحسابمیاهوسیستمطبیعیآنروستابه

هدایهداوافسدانهها،نوعآراستگیراشناخت.ساختارنمادیناینعروسریشهدراسطورهرنگ

نشیناینروستادارد.ازسویدیگدرهدمسدنتوباورهدایدیندیوزنددگیروزمدرهمرد هوه

خورد.چشممیباالبهاجتماعیاینمرد درساختارتولیدعروسکگلین

هنددهدهبازیدیدگاهجالبیدارد.اوبیانمدی اسطورهونمادبودناسبابدربارروالنبارت

هننددمودنیایهارهردهایبزرگراپیشاپیشتجسممیهایهودهانفرانسویموبهبازیاسباب

باالدرهاست.ازاینمنظر،عروسکگلینهردنهودکبرایپذیرشتمامیآنوتنهابرایآماده

دهند نششدخترانروستاوبدهعبدارتیآمدوزشنوعینشانوارسهمبهمیانمرد روستایآل

باالازنظراجتمداعیمشیداسهاست.بهعبارتدیگرگلینوفایمومس ولیتاجتماعیآیند آن

هند.تفداوتعروسدکهادرخانوادهرابرایهودهانبازتولیدمیهوچکزنانآلوارسونششآن

بدازیفرانسدویمعمدوالًگویدد)اسدبابهداسدخنمدیبدارتازآنهاییههباالباعروسکگلین

هنندهبسازدندههودهدانیآفرینشدگر(درهامصرفخواهدازبچهبازیتشلیدیاستومیاسباب

ها،نهادهاو...نیسدتند،بل دهبدهدسدتمدرد روسدتاباالهاشرهتایناستههسازندگانگلین

ها.بدهعبدارتدیگدردررونددمشارهتیدرجم خانوادهش لهامالًشوند،آنهمبهساختهمی

باالتهیةچوبآنبرعهد مردانوپسرانخدانواد روستاسدت.سداختوساختعروسکگلین

پذیرانةخالقیتهنریآنبرعهد زنانباتجربةروستاستوتزئینخالقانهونگهداریمس ولیت

بداالایههدربحثساختگلدینشایدتنهاگزینهآننیزبرعهد دخترهایخانواد روستاست.

گراییوتروی آندرمیانهودهانروستاسدت.مداد شود،مصرفدرمیاناینمرد مطرحنمی

دهدد.باالراتشد یلمدیباالازچوباستههقد،وزنوشاهلةاصلیگلیناصلیعروسکگلین

فهمدههاوشد نندهاسدت،احسداسداردوهند،میباالبازیمیهودکآلوارسیوقتیباگلین
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هندد،هدروقدتلباسدشههندهیدابایدمراقبشباشد؛پسبااومللیکانسانواقعیرفتارمی

گویدد،هند،قصهمیخواند،رختخوابپهنمیهند،برایشالالییمیهلیمشد،آنراعوضمی

بداالازهمهایننمادها،عروسکگلدینترهندو....مهمبرد،بااودردد میباخودبهگردشمی

هاعضدویازاجتمداعدرمیانمرد آلوارسقصه،داستانوحتیافسانهدارد.انگاراینعروسک

اولیهوامروزیمرد آلوارسهستند.
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 منابع
.ترجمةعلدیشناسیازآغازتاامروزتاریخانسان(.۱۳86اری س،توماسهیلندونیلسن،فینسیورت)

آذین.لوهباشی.تهران:گلب

دختدقیشیان.تهران:مرهز..ترجمةشیریناسطورهامروز(.۱۳75بارت،روالن)

 .تهران:ساواالنایگیدلری.هایصمدبهرنگیهایغصهقصه(.۱۳۹6بهرنگی،صمد)

 .تهران:هومش.هایایرانفرهنگتاریخیوجررافیاییشهرستان(.۱۳76حشیشت،عبدالرفی )

 .تبریز:اختر.هایاساطیریآذربایجاننگاهیبهواژه(.۱۳84ی،صمد)چایل

 .اردبیل:دانشگاهآزاداسالمیواحداردبیل.اردبیلدرگذرگاهتاریخ(.۱۳7۰صفری،بابا)

.تهران:نشرنی.شناسیهایانسانتاریخاندیشهونظریه(.۱۳۹2ف وهی،ناصر)

ها جدول مصاحبه  

شونده وادگی مصاحبهنام و نام خان شماره  سن نام روستا 

نازمیرزایانسلمی ۱  85 آلوارس 

 65 آلوارس عالیهحشی 2

 8۰ آلوارس حبیبهمشهشهی ۳

 ۹۰ آلوارس نجیبهخرمی 4

 ۹۳ آلوارس گلسو پناهی 5

 7۰ آلوارس ارهنازنوعی 6

قد نیریخوش 7  65 آلوارس 

 85 آلوارس شوهتحاتمیان 8

ارسآلو مل هسبحانی ۹  72 

گو حاتمیانساری ۱۰  8۹ آلوارس 

قد قادرزادهگو  ۱۱  52 آلوارس 

بسعادلیگو  ۱2  6۳ آلوارس 

 75 آلوارس راضیهفرهودی ۱۳

ناریعشوبیگیله ۱4  77 آلوارس 

 ۹۹ آلوارس قیزخانیممحبی ۱5

نازسبحانیصوبح ۱6  77 آلوارس 

 62 آلوارس ج یرانشعاری ۱7

یخانیمشعارننه ۱8  85 آلوارس 

 ۹5 آلوارس محتر امامی ۱8

خانیمیاوریتازه ۱8  86 آلوارس 


