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مطالعة مردمشناسی بازتاب فرهنگی قصة عروسک گلینباال در زندگی
اجتماعی مردم آلوارس استان اردبیل
۱

عماراحمدی 
تاریخدریافت 4۰۰/6/۳۰
تاریخپذیرش 4۰۰/8/2۳:

چکیده
گلینباالعروسکونوعیاسباببازیسنتیزنانودخترانبیشترمناطقآذربایجاناست.بیشتراین
مناطقگلینباالهایمخصوصبهخودشانرادارنددهدهازنظدرسداختارفیزی دیوهدارهردنمدادین
اجتماعیآنباهممتفاوتهستند.دراینمطالعةموردیبرگلدینباالهداییتمرهدزشددهاسدتهده
هادرروستایآلوارسشهرستانسرعینمیسازند.عروسکگلینباالدرمیانمدرد روسدتای

خانواده
آلوارسهمبهنوعینشاندهندد نشدشدختدرانروسدتاوبدهعبدارتیآمدوزشوفدایمومسد ولیت
هاست.بهبیاندیگر،گلینباالازنظراجتماعیمشیاسهوچکزنانآلوارسونشدش

اجتماعیآیند آن
آنهادرخانوادهرابرایهودهانبازتولیدمیهند.درقصةگلینباالمرد آلوارسآیتمزمانیوم دانی
تاحدودیلحنورنگساختاریفرهنگمرد آلوارسراشاملشدهاست.شرایطاقلیمدیوزیسدتی
قصهنشانمیدهدم انقصههوهستانیاستههزمستانهایطوالنیوسختیداردوتابسدتانهدای
هوتاهوخنگیدرآنموجمیزند.درجایجایقصهپراستازشرایطزندگیاجتمداعیسدختیهده

درزمستانطیمیشود.مش لراهووسایلحملونشلبااهوسیستمطبیعیاینروستایهوهسدتانی
سنخیتداردههبازدرداستانبهآناشارهمیشود.درتحلیلوتفسیرمدرد شدناختیایدنمشالدهاز

نظریةانسانشناسینمادینوتفسیریاستفادههدردهایدم.گلدینبداالازنظدرفدر فداهریوهدارهرد
نمادینآنبادیگرگلینباالهاتفاوتهاییجزئیدارد.قصةمنتسببهاینگلینبداالمخصدوصمدرد 
هایشبیهآنهمتردیدهمیشود .


ایبااینتموموضوعدرداستان

آلوارساست.قصه
شناسینمادین،عروسک،گلینباال .


:آلوارس،انسان
واژههای کلیدی

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

قصةگلین
میهند.گلینباالعروس یبالباسسنتیزنانودخترانآذربایجانیاستههمتناسبخواسدتة
صاحبعروسدکتنظدیمودرسدتمدیشدود«.گلدینبداال»۱درزبدانادبدیترهدیآذربایجدان
«قولچاق»2نا دارد؛البتهبااینتفاوتههقولچاقمعنایعا داردوتما عروسکهدایسدنتی
مرد آذربایجانراشاملمیشود،اماگلینباالدرمشایسهبداقولچداقمعندایخداصتدریدارد.
بیشترمناطقآذربایجانگلینباالهایمخصوصبهخودرادارندههازنظدرسداختارفیزی دیو
هارهردنمادیناجتماعیآنباهممتفاوتهستند.درایدنمطالعدةمدوردیبدرگلدینباالهدایی
سازند.اینگلینبداالاز


هادرروستایآلوارسشهرستانسرعینمی
تمرهزشدهاستههخانواده
نظرفر فاهریوهارهردنمادینآنبادیگرگلینباالهاتفاوتهاییجزئیدارد.قصدةمنتسدب
ینتموموضوعدرداستانهدایشدبیه

بهاینگلینباالمخصوصمرد آلوارساست.قصهایباا

آنهمتردیدهمیشود .

ترجمةفارسیگلینباالبهمعنایعروسهوچکاست.ن تةجالبتوجهدیگراین هدرایدن
مطالعه،روایتیهرچندضعیمدربار وجهتسمیةعروسکگلینباالسدت.برخدیعشیددهدارندد
وجهتسمیةگلینباالبهمس لةهودکهمسریدراینمنطشهاشارهدارد.هرچنددراینروسدتا
مانندبیشترروستاهایاینمناطقیکسنتوباوردربار زودشوهردادندخترانراید اسدت،
باتحلیلوتفسیردقیقودرسدتمدرد شدناختیفرهندگوباورهدایاجتمداعیایدنمنداطق
سازگاریندارد.ازسویدیگرش وه،عظمتوزیباییفاهریههدرساختارفیزی یگلدینبداال
شود،نشاندهند نماداحترا اجتماعیزنانودختراناینمنطشهاست.اگرغیدرایدن

لحاظمی
باالمظلومیتومطالبهن ردنحقوحشوقاجتمداعی

بود،بایددرساختارفیزی یعروسکگلین
زناننشاندادهمیشدههدرساختارگلینباالبرع ساینرانشانمیدهد.درفرهنگگفتاری
مرد اینمنطشهاشعاروقصهایههمربوطبهفرهنگگلینباالست،بههیچوجهنشداندهندد 
نمادهودکهمسریدراینعروسکنیست؛پسمیتواننتیجهگرفدتهدهگلدینبداالندهتنهدا
نمادیازهودکهمسریدراجتماعروسدتاییآلدوارسنیسدت،بل دهنمدادیازباورهدا،آدابو
رسو ،زندگیروزمره،الگوهایپوشاهیو...هدنشهدایاجتمداعیاسدت.ایدنمشالدةتحشیشدی
چندینهدفاساسیداردههبهترتیباولویتعبارتانداز:اولینهدفشناساندنوبیاننحدو 
ساختاینعروسکنمادیندرمیانمرد روستایآلوارس.دومینهدفبیانهدارهردنمدادین
1 Gəlin Bala
2Qolçag
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آنمیانزنانودخترانروستایآلدوارس.سدومینهددفتحلیدلمدرد شناسدیبازتدابقصدة
ایگلینباالدرفرهنگمرد روستایآلوارساست .


افسانه

چارچوب نظری
برخیعشیدهدارندههانسانشناسینمادینوتفسیریهمانانسانشناسیدینیاستوبرخدی
همبااینعشیدهمخالماند.باوجودایننمیتوانمرزبندیدقیشیمیدانایدندوترسدیمهدرد؛
چراههانسانشناسینمادینوتفسیریدنبالةمنطشدیانسدانشناسدیدیندیاسدت.درتحدو 
انسانشناسیدینیباتأثیراندیشمندانیازقبیدلاشدتراوس،بداراسدطورهایآنتشویدتوبدار
ساختاریآنهاهشیافتهودرنتیجهانسانشناسینمادینوتفسیریبهوجودآمدههدهبدارت،
شمارمیآیند(ف وهی .)256-254:۱۳۹2،

گیرتزوترنرازسرآمدناینم تببه
روششناسیگیرتزبهمرد نگاریتفسیریشدهرتیافدت.درایدنروش،انسدانشدناسبدا
انشناسیک
هنارگذاشتنساختارگراییبهتحلیلمعانیونمادهاازدیدگاهبومیمیپردازد.انس 
مترجممیانفرهنگهاستههدرخال درکیکفرهنگ،فرهنگدیگررانیزدرکمدیهندد.
بهعشید گیرتزانسانشناسنبایددرپیاثباتدیدگاههایخودباشد؛چوناصوالًچیزیبدرای
اثبات هردنوجودندارد.اینامرنشدیبهروشهمیدرعلماجتماعیاست.مرد نگداریمانندد
تصحیحیکنسخةقدیمیخطیاستههبخشیازآنفایلقابلخواندننیسدتوزبدانآنبده

زبانبیگانهنگاشتهشدهاست(ف وهی.)258:۱۳۹2،برایناساسدراینتحشیقدرصدداثبدات
نظرینیست،بل همانندمترجمیهارهردنمادینعروسکسنتیگلینباالوبازتابقصدةآندر
شناسیقراردادهایم .

فرهنگمرد آلوارسراازمنظرمعانیونمادموردتحلیلمرد 

پرسشهای پژوهش
هایاولیهواصلیمشخصشدهبود؛براینمونه :


درمرحلةاجرایاینتحشیقهیفیپرسش
باالازچهابزاریاستفادهمیشود؟ 


درساختاینعروسکگلین
.۱
قصةگلینباالازچهزمانیوچگونهبینمرد آلوارسرای شدهاست؟ 

.2
 .۳بازتابفرهنگیاینقصهیاافسانةنمادینگلینباالچگونهخودرادرفرهنگمرد آلدوارس
نشانمیدهد؟ 


روششناسی
روشاینتحشیقهامالًهیفیاستوازروشمیددانیمشداهدهمشدارهتیبهدرهمنددشددهایدم.
برایناساسباتیمتحشیقواردمیدانتحشیقشددهودرسداختعروسدکنمدادینگلدینبداال
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مشارهتحضوریوفعا داشتهومصاحبهشدوندههداراهدمازبدینآنهداانتخدابودادههداو
اطالعدداتالز راجم د آوریهددردهایددم.بددهدلیددلرعایددتمتدددعلمددیوپژوهشددیتحشیشددات
مرد شناختی،او زباناورجینا ۱قصةگلینباالههبهزبانترهیآذربایجانیاست،عیناًنوشته
شناختیآن،آنرابهزبانفارسیترجمههردهایم .

وبرایفهمعمو وتحلیلوتفسیرمرد 

موقعیت جغرافیایی و وجهتسمیة روستای آلوارس
 روستایآلوارسدرشهرستانسرعینواق دراستاناردبیلاست «:شهرستاناردبیدلواقد 
درشما شرقیآذربایجانشرقیمنطشه ایسردسدیراسدتوحددود486۱هیلدومترمربد 
مساحتدارد.ازجانبشما بهمش ین شهرومرزایرانوجمهوریآذربایجانوازشرقبده
شهرستانآستاراوازجنوببهشهرستانخلخا ومیاندهوازمردرببدهشهرسدتانسدراب
محدوداست.اینشهرستاندریکمنطشةهوهستانیواق شدهاست.درمرربآنهوههدای
آتشفشانیخاموشوبلندساواالن(سبالن)ودرمشرقهوههایطدالشقدرارگرفتدهاسدت»
(حشیشت«.)42:۱۳76،شهراردبیلقرن هایمتمادیمرهزآذربایجانومدتیپایتختایران
بودهاست»(صفری .)۱:۱۳7۰،
«آلوارس»2ازترهیبدوهلمةترهیآذربایجدانیتشد یلشددهاسدت.آ ووارو(س)بده
گفتةبزرگاناینروستا،احتما داردترهیبایندوهلمهبهسرخیششایقهایوحشیداللدت
داشتهباشدههدردامنةسدبالندرایدا بهدارسدرازخداکبیدرونمدیآورنددیدابدهسدرخی
تختهسنگهایبزرگیههدراطرافاینروستابهوفوردیدهمیشود،یااشدارهایبدهموجدودات
اساطیریترهانآذربایجانیعنی«آ آروادی»داشتهباشد.هردوفرضیهمیتوانددرستباشد،
امافرضیةدو بامراجعهبهعلماسدطورهشناسدیوانسدانشناسدیدورانباسدتانایدنمنطشده
میتواندسازگاریبیشتریداشتهباشد؛چراههدراسدطورههدایآذربایجدانآمدده«:واژ آ در
معرفیچهر اساطیریآ -آروادیدرافسانةآ -درویشنیزبههداررفتدهاسدت.ایدنواژهدر
هایمنطشةآلتایبهمعنایحیاتبخشمیباشد»(چایلی .)۳8:۱۳84،


لهجةترک
ازساختاروش لطبیعیروستاچنینبرمیآیددهدهایدنروسدتادردورانباسدتانمحدل
قبایلیبودهههدامداریمیهردند.نشانههایایندامداریدرعصرمعاصرهمبداوجدودعشدایر
شاهسوندراینروستاخودشرانشانمیدهد.وجودچشمههایآبشیرینسدببشددههده
هاوسنگهایانبدوهدامندة


هادراینروستادستبههشاورزیهمبزنند،اماوجودصخره
انسان
ساواالنمان آنشدههههشاورزیگستردهایداشتهباشند؛بههمیندلیلبههشدتگندد و
1 original
2 Alvars
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جووآنهمدرحدنیازوبرخیدرختدانمحلدیاهتفداهدردهاندد.وجدودغارهدایباسدتانیدر
هایزیرزمینینشاندهندد تمددنهدزارانسدالةایدن


هایسبالنروستایآلوارسوزاغه
دامنه
منطشهاست.بافتمعماریاینروستاازترهیبسنگوخاکهمانمنطشهبهوجودآمدهاست
هاباحیاطمستشلدرارتفاعاتدامنةسبالنساختهشدهاند.مردماناینروستابدهزبدان

وخانه
ترهیآذربایجانیسخنمدیگوینددوبدای ددیگرارتبداطبرقدرارمدیهنندد.ازنظدرآنداتومیو
بندیهایمح میهستندهه
یقویبااستخوان 

انسانشناسیزیستیاهالیاینروستا،انسانها
هوشیوسختزندگیهردنعادتدیرینهدارند.بااین هامروزهدرفرهندگمدرد ایدن


باسخت
روستامردساالریدیدهمیشود،اماوجودزنانسختهوشوقدوینشداندهندد رگدههداییاز
بههوهساواالنوافسانههدایآنبسدیار

زنساالریباستانینیزاست.باورهاوآییناینانسانها
داراست.امروزهمردماناینروستاباآیینهایدینی،مذهبشیعهومناسکدهة

عمیقوریشه
هایمخصوصخودشانههبرگرفتهازفرهنگباستانیشاناسدت،زنددگی

محر ،آدابومراسم
میهنند.مرداناینروستابااین هلباسقدیمیومحلیخودشانرادیگرنمیپوشدند،امدابده
هالهوگذاشتنآنبهسرشاناعتشادعمیشیدارند.اینشایدتنهاآیینیازگذشتةههدنآنهدا
درلباس پوشیدنباشد.زنانروستایآلدوارستشریبداًپوشدشآییندیخدودراتداامدروزحفد 
هاپیراهنیبلندیراههتاقوزکپامیرسدو«هوئینک»نا داردوجلیشهایراهده

هردهاند.آن
معموالًهنارههایآنس هدوزیوتزئینشدهاست،میپوشندوبا«یایلیق»روسریمخصدوص
سرخودشانرامیپوشانند.همچنینزناندربیشترفصلهایسرداینروسدتاچندد«تومدان»
دامنچینداربزرگههمعموالًازپارچةگلدارتهیهمیشود،رویهممدیپوشدند.رندگلبداس
زنانجوانتربازنانسالخوردهترمتفاوتاست.همچندینبراسداسگفتدةاهدالیروسدتا،رندگ
هانمادونشانهایدارد.همچنیننوع

لباسهابرگرفتهازعناصرطبیعتاستهههرهدا ازرنگ
پوشیدنلباسوپوشیدنیایلیقو...باتوجهبهسنمتفاوتاست .

یافتههای پژوهش 
نحوة ساخت عروسک گلینباال
تشریباًدربیشترشهرهاوروستاهایآذربایجانایرانوحتیهشورجمهوریآذربایجانزنانو
دخترانعروسکگلینباالرامی ساختند؛البتههنوزهمهرچندبسیاراندک،امابازدرمناطق
خاصساختهمی شود.هرمنطشهباتوجهبهفرهنگخداصواق لدیمجررافیداییخداصخدود
نحو ساختویژه ایدرمایسهبامناطقدیگردارد.دراینمجا بهنحو ساختاینعروسک
نمادیندری یازروستاهایشهرستانسرعینبهنا «آلوارس»پرداختهشدهاست.زندانو
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دختراناینروستایهوه نشینبرایساختعروسکگلین باالدوازدهمرحلهتعریمهدردهاندد
(سلمیناز:85،مصاحبه) .
مرحلة اول
انتخابقطعةچوببهانداز دلخواهصداحبعروسدک؛یعندیسدازند عروسدکاندداز دلخدواه
صاحبعروسکرامیپرسدومتناسبآنقطعهچوبراانتخابمیهند.جنسدراینمسد له
اهمیتزیادیندارد،اماسعیمیشودازچوبدرختانمیوهباشدتداهدماسدتشامتآنبیشدتر
شودوهمآفتموریانهو...نداشتهباشد(عالیه:65،مصاحبه) .

تصویر  .1تکه چوب برای بدن عروسک
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مرحلة دوم
پوششقطعهچوبباسلیشةشخصی:دراینمرحلهسدازند عروسدکازپارچدههدایدورریدزو
استفادهنشدنیبارنگهایمختلم،قطعهچوبراهامالًمیپوشاندوچونایدنپوشدشزیدرین
استوقابلدیدنیست،ساختارعروسکراتش یلمیدهدوانتخابرنگمهدمنیسدت.وقتدی
ههقطعهپارچههارابهانداز دلخواهدورچوبپیچید،آنراباندخپشدمیمح مدیبدهصدورت
دامهمیدهدتاتنةچوبهدامالًپوشداندهشدود(حبیبده:8۰،

بندد.اینهارراآنقدرا


دورپیچمی
مصاحبه) .

تصویر  .2کل ابزارهای مورد استفاده در عروسک
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مطالعةمرد شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینباال 2۱۹...

مرحلة سوم
ش ل دادنسرعروسک:دراینمرحلهسازندهبایکحبهقندیایکت هپارچةتاشددهضدخیم
هارخودراشروعمیهند.او حب ةقندیات هپارچهرادرستسهیاچهارسانتپایینترازسر
همکنخبهچوبوصلمیهند(نجیبه:۹۰،مصاحبه) .


دهدوآنرابه

چوبقرارمی

تصویر  .3رویة اولیة چوب بدن عروسک



منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مرحلة چهارم
ش لدادنصورتعروسک:دراینمرحلهسازندهیکس ةفلزییایکدهمةمتناسدببداقدد
احتمالیعروسکانتخابرویحبهقنددیدات دهپارچدةتاشددهقدرارمدیدهدد(گلسدو :۹۳،
مصاحبه) .

تصویر  .4تنظیم فروم صورت عروسک
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مرحلة پنجم 
ش لدادنپوستصورتعروسک:دراینمرحلهسازندهباپارچهایسدفیدونخدیرویسدرو
صورتعروسکراهامالًمیپوشاند.استفادهازپارچةسفیدبهنمادیازپاهیوصداقتهودهانه
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درساختاینعروسکنمادینبرمیگردد.برایاینهارازنخسفیدبرایمح مهردناسدتفاده
میهند(ارهناز:7۰،مصاحبه) .


تصویر  .5تنظیم فرم ظاهری صورت عروسک
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مرحلة ششم
ش لدادنابروهههمانچشمنمادینعروسکاست،دراینمرحلهانجا میشود.سازندهبانخ
هامالًسیاهرویپارچهسفید،صورتوابرویعروسکراتنظیمودرستمیهند.دراینهداراز
شود(خوشقد :65،مصاحبه).زنانودخترانآلدوارسبدهدلیدلمسد لة

سوزنهماستفادهمی
حساسمذهبوحجابهاملزناندرساختاینعروسکنمدادینازنشداندادنچشدم،لدب،
گونهو...ههنمادهایزیباییزنانهبهحسابمیآیند،بهصورتمستشیمطفرهمیروندد.ازسدوی
هوهساواالنوزمستانهایطوالنیوتابسدتانهدای


دیگرهموجودسرمایسختزمستانرشته
هوتاه،باعثمیشودبیشترزنانودخترانصورتخودرابهدلیلصدماتطبیعیبپوشانند.این
مس لةاقلیمیوجررافیاییهممزیدبراینعلتبودهوسببشدهعروسدکگلدینبداالدرایدن
منطشةجررافیاییبدونچشمولبوگونهطراحیشود(شوهت:85،مصاحبه) .



تصویر  .6نحوة تنظیم ابرو و چشم نمادین
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مطالعةمرد شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینباال 22۱...

مرحلة هفتم
دوزیعروسک:توماندامنچینداربلندیاستههلباسسنتیبیشترزنانآذربایجدانو

تومان
حسابمیآید.نحو ساختودوختنتومدانعروسدکگلدینبداالشدبیهدوخدتن


زنانعشایربه
تومانواقعیبزرگساالناست.درواق اینتومانهوچکنمادیازتومدانبدزرگلبداساصدیل
زنانآلواساست(مل ه:72،مصاحبه) .
تومان،۱تنبان،دامنچینداربلند:اینتنپوشخاص،معمدوالًاز۱۳-۹متدرپارچدةگلددار
داردوختهمیشود.دوختایندامنخاصمهارتخاصیرامدیطلبدد

رنگیزیبابهصورتچین
ههنه درگذشتهونهامروزههارهرخیاطینیسدت،بل دهفرافدتوت نیدکخاصدیداردهده
دهند(ساریگو :8۹،مصداحبه).

معموالًزنانباتجربهوهنرمندشاهسونهااینهارراانجا می
هرزنشاهسونمتوسطاز۱تومانتا7تومانرویهدممدیپوشددوایدنمسد لهبدهتجربده،
فعالیتومنزلتاجتماعیزنانباتجربهوزنانمنتسببهخاندانهایبزرگشاهسدونبسدتگی
دارد.بهعبارتدیگرپوشیدنتومانبیشتررویی دیگرتشدخصافدرادرانیدزنشدانمدیدهدد
(سلمیناز: 85،مصاحبه)؛البتهاینمس لهبهاقلیمنیزارتباطدارد؛بهعبارتدیگرتعدادتومان
بهسردوگرمیمنطشةعشایرنیزبستگیدارد.دخترانشاهسونمعموالًبیشازتوماناستفاده
نمی هنندآنهمبیشترح مزیباییرادارد.پوشیدنتومان،بدنزنانراازهمرتاهمپاهامالً
میپوشاند؛طوریههدرزندگیروزمرههمترهسیمیتواندجورابوهفدشزندانشاهسدونرا
نبانوارهایخوشرنگمتناسبباشخصیتوسنصداحبشسدوزندوزی

ببیند.لبةپایینتوما
یاگلدوزیمی شود.اینهاردودلیلمهمدارد:او این هلبةپایینیتومانراهدهدرتمداسبدا
ترمیهندودو این هوزنلبةپایینیتومانرابیشترمیهنددتداچدینهدای

زمیناست،مشاو 
شوند(ساریگو :8۹،مصاحبه) .

تومانروبهپایینهشیده

تصویر  .7تومان عروسک



منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق
1 Tuman
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مرحلة هشتم
هوئینک دوزیعروسک:هوئینکپیراهنبلندیاستههلباسسنتیبیشترزندانآذربایجدانو
زنانعشایربهحسابمیآید.نحو ساختودوختنهوئینکعروسکگلینبداالشدبیهدوخدتن
کواقعیبزرگساالناست؛بااینتفاوتههاینلبداسدرعروسدک،ندیمتندةبداالیعندی

هوئین
طراحیگردن،آستینو...نداردوتنهانیمتنةپایینآنطراحیمیشود.درواقد ایدنهوئیندک
هوچکنمادیازهوئینکبزرگلباساصیلزنانآلواساست(گو قد :52،مصاحبه) .
هوئینک،۱پیراهنبلند:پیراهنبلندیاستههازگردنتازیرزانویپایزنانشاهسدونرا
داردوختهمیشود.دوختایدن

میپوشاند.معموالًاز6مترپارچةرنگیوگلدارزیبابافر چین
پیراهنزیباوخاصدرگذشتهتوسطزنانباتجربهوهنرمندشاهسدونانجدا مدیگرفدت،امدا
دوزندوآمادهمیهنند(گو بس:6۳،مصاحبه) .

امروزهخیاطهایماهرآن 
رامی

پیراهندختران،نوعروسانوزنانباتجربهشاهسونازنظرش ل،رندگ،فدر ونیدزتدزئین
متفاوتاست.رنگهایشادمانندقرمز،سبزوزردبرایپیراهندخترانونوعروسداناسدتفاده
میشود؛بهویژهرنگقرمزههازنظرنمادشناسیارتباطعمیشیبانژادوفرهنگدیدرینترهدان
اینمنطشهداردودرمراسموآیینهایخاصدرلباسهایزنانشاهسدوناسدتفادهمدیشدود
(ساریگو :8۹،مصاحبه).پیراهن هداییبدارندگتیدرهبدرایاسدتفاد زندانباتجربدهومسدن
هاست.تزئینپیراهنبیشتردردخترانوعروسهایشاهسدونمعمدو اسدتهدهدر

شاهسون
دوزیوامروزهباگلدوزیتزئینمیشود .


قدیمباسوزن

تصویر  .8پیراهن عروسک



منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق
1 Köynək

مطالعةمرد شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینباال 22۳...

مرحلة نهم
بستنتومانوهوئینکبهبدنعروسک:دراینمرحله،سازندهبانخیمح متومانوهوئیندک
یلهنار:77،مصاحبه) .
رابهتنةچوبیعروسکوصلمیهند(گ 


تصویر  .9بستن لباس به بدن عروسک
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مرحلة دهم
یایلیق-ل چک-شا دوزیعروسک.یایلیقیال چکیاشا روسدریبلنددیاسدتهدهلبداس
حسابمیآید.نحو سداختودوخدتنل چدکیدا


سنتیبیشترزنانآذربایجانوزنانعشایربه
شا عروسکگلینباالشبیهدوختنل چکواقعیبزرگساالناست.درواق اینل چکهوچک
نمادیازل چکبزرگلباساصیلزنانآلواساست(قیزخانیم:۹۹،مصاحبه) .
یایلیق، ۱ل چک،شا :روسری،شا ،ل چکبلندگلدارزیباههسروگردنزنانشاهسون
راهامالًمیپوشاند.ضخامتاینروسر یبهاقلدیمزنددگیزندانشاهسدونبسدتگیدارد.بده
عبارتدیگریایلیققشالق(منطشةگرمیههعشایرزمستانرادرآنجابهسرمیبرد)ویایلیق
ییالق(منطقسردیههعشایرتابستانرادرآنجابهسرمی بدرد)ازنظدرجدنسوضدخامت
متفاوتاست(صوبحناز: 77،مصداحبه).یدایلیقروسدری بلنددیاسدتهدهزندانشاهسدون
به صورتدوالیهرویسرمی اندازند.یکطرفیایلیقرویسینههارامیپوشاندوطرفدیگر
آنبه صورتیاشماقروبندماننددهانودماغزنانشاهسونراهامالًپنهانمیهند(گیلهنار،
:77مصاحبه) .
1Yayliq
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تصویر  .10تنظیم سرپوش عروسک
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

مرحلة یازدهم
شدده دوزیعروسک:شددهسربندبلندیاستههلباسسنتیبیشترزندانآذربایجدانوزندان
عشایربهحسابمیآید.نحو ساختودوختنشددهعروسکگلینبداالشدبیهدوخدتنشددد 
واقعیبزرگ ساالناست.درواق اینشدد هوچکنمادیازشددد بدزرگلبداساصدیلزندان
آلواساست(ننهخانیم:85،مصاحبه) .
شدده(۱سربند):زنانشاهسونبستنچارقدهوچکروییایلیقراشددهمدینامندد.بدهعبدارت
دیگرشددهعملیآیینیاسدتهدهمعمدوالًدختدرانشاهسدونازآناسدتفادهنمدیهننددوبعدداز
نامزدهردنوعروسشدنبستنشددهراانجا میدهند.معموالًنوعبستنشدددهبداتوجدهبدهسدن
زنانشاهسونمتفاوتاست.بهعبارتدیگر،گرهشددهوفر قرارگرفتنآندرپیشانیبداتوجدهبده
سنزنانتفاوتداردههاینامردرتشخیصنوعروساندرمیانایلهاربرددارد.دربرخیازطوایدم
ایآنهاست(قیزخانیم:۹۹،مصاحبه) .

شاهسونها،بستنفر شددهنشاندهند نشانطایفه




تصویر  .11تنظیم سربند عروسک
منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

1 Şaddə

مطالعةمرد شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینباال 225...

مرحلة دوازدهم
یاشماقعروسک:یاشماقازارهانمهدملبداسسدنتیبیشدترزندانآذربایجدانوزندانعشدایر
بهحسابمیآید.نحو زدنیاشماقعروسکگلینباالشبیهزدنیاشدماقواقعدیبدزرگسداالن
است.درواق اینیاشماقهوچکنمادیازیاشماقبزرگلباساصدیلزندانآلدواسمحسدوب
میَشود(محتر :۹5،مصاحبه) .

یاشماق،۱روبند:یاشماقبه«آلینیایلیری»تعلقداردوعملیاستههباآنزنانشاهسون
هاپنهانمیهنند.اینهنشهدمبدهسدهعامدلندژادی،


جلویدهانودماغخودشانراازنگاه
اقلیمیوفرهنگیبستگیدارد.بیشترزنانترکنژادوتدرکزبداننشداطجهدانازیاشدماق،در
ش لوفر هایمتفاوتاستفادهمیهنند(تازهخانیم:86،مصاحبه).ازنظراقلیمدیهدمزندان
شاهسونبااینهنشجلویدهانودماغخودرادرمشابلگردوغبارحاصلازهاروتالشدر
طبیعتونیزسرمایدامنةهوههایییالقیمحافظتمیهنند.ازنظرفرهنگینیدزعامدلدیدن
میتواندعاملاساسیاینروبندقلمدادشودههحجابهاملزندانآلدوارسرانشدانمدیدهدد
(قیزخانیم:۹۹،مصاحبه) .

تصویر  .12تنظیم روبند عروسک



منبع :آرشیو تصاویر تیم تحقیق

قسمت کوتاهی از قصة گلین باال به زبان ترکی آذربایجاانی ماردم آلاوارس و ترجماة
فارسی
گلینباال ناغیلی
منیمآدیمگلینباالآنجاقسارایدئییللر.ایستیر سیزهاؤزومدنباهاردانبیرناغیلدیدیم.بیدر
عدهدئییربوناغیلافسانهدیرآمماایستیر منیمیاشاییشیمیس وهسیز.باهارمنیمدوسدتومدو
1 Yaşmaq
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یانیهیمناونونقولچاغییا .اودامنهبیرباجیدیر.بیزیمناغیلیمیزاوردانباشالندیهیهلده
باهاردوغولمامیشدی.اونونآتاسیصفارآناسیصدفورهسدلزلریچیخمیشددی.صدفارصدفوره
خانیمادئییردی:گلزلدهبدواوشداقدونیایداگلسدینسدنیبوشدامال ییا .سدنیبدیبدینائوینده
یولالمالییا .صفورهخانیمدئییردی:صفارمنسنهن یلهمیشم؟صفاردئییردی:بیلمیدر آنجداق
منس ومیر سنلهیاشاماغی!بیرگونصفارچللدهگ تمیشددی.صدفورهخدانیمآغلییداآغلییدا
صاندیشچانینیانیناگ تدی.قیرمیزیگلز گولوپارچدانیبیدردهن چدهجدورهرندگبدهرندگ
پارچانیچیخاردیبقیراغاقویدو.سونراساپتاپدی،اوندانسدونراقارادامددانبیدرتی دهآغداج
تاپیب،اؤزلریآبادائلیینائیوانداگولوخالچانیناوستوندههللگهدهاوتوردو ...

ترجمة فارسی قصة گلینباال
اسممنگلینباالیاهمانسارایاست.میخواهمروایتیازداستانخود وبهاربگویم.اگرچده
جورروایت هاافسانهاسدت،دوسدتدار شدماایدنروایدتزنددگیمدارا


گوینداین
بعضیهامی
دوستداشتهباشید.بهاردوستمناست.راستشمنعروسکبهارهسدتموملدلدوخدواهر
هستیم.داستانمنوبهارازجاییشروعشدههبهارهنوزبهدنیانیامدهبودومادرشصدفوره
هردند.صفاربهصفورهمیگفت:بگذاراینبچهبهدنیدابیایددمدن


باپدرشصفارجروبحثمی
توراطالقمیدهموپیشبیبیاتمیفرستم.صفورههمگریههنانمیگفت:صدفارمگدرچده
گناهیازمنسرزده؟صفاردرجوابمیگفت:نمیدانم،ولیمندوستنددار بداتدوزنددگی
زند.یکروزههصفاربهبیرونرفت.صفورهمویههندانبده


هنموبعدعصبانیازخانهبیرونمی
طرفصندوقچهرفت.پارچهایزیباباگلهایسرخوزیباوچنددمدد پارچدهبدهرندگهدای
سفید،سرخو...برداشتوسپسنخآوردورفتاززیرزمینیکت هچوبآورد.یکزیراندازبا
گلیشانههخودشباصفارساختهبودانداخت ...
رنگسبزوسرخجلویایوانخانههاه 


تحلیل مردمشناختی براساس پرسشهای پژوهش
برایچنینقصههایینمیتوانزمانوم انخاصیدرنظرگرفت؛چراهدهشد لگیدریچندین
هاوافسانههایقدیمیدارد.ازسویدیگرهمخداصیدکمنطشدهو


هاییریشهدراسطوره
قصه
مرد خاصنیست.تنهامطرحشدنیکقصهدرزمانوم انخاصدلیلمال یتآنمنطشهبه
قصهنیست،امامیتواندلحن،رنگوساختاربومییکمنطشهرادرزمانخاصیبهخودبگیرد.
دراینحالتمیتوانبراییکقصهشناسنامةخاصیصادراست .درایدنقصدهگلدینبداالنیدز

آیتمزمانیوم انیتاحدودیلحنورنگساختاریفرهنگمرد آلوارسراشداملمدیشدود.
اینادعاچندیندلیلعمدهدارد،ازجملهاین هشرایطاقلیمیوزیستیقصهنشدانمدیدهدد
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م انقصههوهستانیاستههزمستانهایطوالنیوسختیداردوتابستانهایهوتاهوخن ی
درآنموجمی زند.درجایجایقصدهپدراسدتازشدرایطزنددگیاجتمداعیسدختیهدهدر
زمستانطیمیشود.مشد لراهووسدایلحمدلونشدلبدااهوسیسدتمطبیعدیایدنروسدتای
هوهستانیسنخیتداردههبازدرداستانبهآناشارهمیشود :

 شبوسطزمستانبودههبرفوهوالکشدیدیشدد.صدفارخوابیددهبدود.بهداردرهندار
فانوسمشششرامینوشت.صفورهوقتیدیدههبخارینفتندارد.پیتنفترابرداشدتو
هاههپایینمی آمد،پدایشسدرخدوردوبدهزمدینافتداد.جید 


بهطرفحیاطرفت.ازپله
بلندیهشید.صفارازخوابپریدبابهاربهطرفحیاطدویدند.جی صدفورهآنقددربلندد
بودههگلآواهمسایهشاننیزصدایشراشنیدهوبهآنجاآمدهبدود.گدلآواوصدفاربدهزور
صفورهرابهاتاقآوردند.بهارزودتشک،بالشوپتوآوردوجایصفورهراهناربخاریپهن
هرد.صفورهبادردفراواننشست،انگاردستوپایشش ستهبودوسرشهمضدربهدیدده
بود.صفارمیخواستصفورهرابهدهتربرساند،اماشددتبدرفوهدوالکآنقددربدودهده
توانستبهخانهاشبرگردد .


آواهمنمی

گل
شرایطفرهنگی،وجودباورها،آیینهاورسو خاصمرد آلوارسداخلقصهنشداندهندد 
تعلشاتخاصاینقصهبهاینمنطشةجررافیاییبافرهنگخاصخوشاناسدت.درجدایجدای
هاوآیینهااشارهشدهاست :


قصهبهاینباورها،رسم
هردوبایکدستشبهسرشخاکمیریختوبادستدیگربدهسدرش

 صفارهمگریهمی
میهوبید.وقتیخاهسپاریتما شد،همهبهطرفمسجدروستاحرهتهردندد.شداهبیدیم
رماوحلواپخشمیهرد.وقتدیهدارشتمدا شدد،

نیزگریهمیهردوباگریهمیانمرد خ
قدرخستهبودههدرآغوششاهبییمخوابید .


آمدپیشبهارواورادرآغوشهشید.بهارآن
زمانقصةگلینباالرانمیتوانبهصورتدقیقبیانهرد؛چراههمللهمةقصههاازافسانههداو
اسطورههاالها گرفتهاست،امان تةمهمیههدراینقصدهوجدوددارد،اشدارهبدهعناصدر
زندگیسنتیمرد آلوارسدرقرناخیراست.اینزمانمشارنبحثف ودالیسمدرزنددگی
اجتماعیاینمنطشهاست.درقصهتفاوتعمدهایمیانزنددگیشدهریوروسدتاییدیدده
یحملونشلاست.

میشودههی یازعنصرهایمتفاوتوجودگاریواسبدرروستاهابرا

 زاغیگفت:سارایصبحزودوقتیههتوخواببودیشاهبییمبهاینجاآمدوصدفاربهداررا
بهاوداد.سپسگاریبهاسبشبستوهرسهسواربرگاریبهطدرفدهبدیبدیخدیجده
رفتند .
هایتحمیلیدرازدواجهایسدنتیدرجامعدةمردسداالرایدنروسدتادیدده

اشارهبهزندگی
می شود؛یعنیانتخابهمسربرایجوانیههنهاورادرستوحسابیدیدهونهیکبارباهداش
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همهال شدهاست.حتیدرقصهبهاینموضوعاشارهشدهاسدت.وقتدیزنازمدردمدیپرسدد
نداشتنمرابگو...مردخودشهمجوابینداردونمیتواندعلتیبرایایننخواسدتن

علتدوست
پیداهند .
 بهاردوستمناست.راستشمنعروسکبهارهستمومللدوخواهرهستیم.داستانمن
وبهارازجاییشروعشدههبهارهنوزبهدنیانیامدهبودومادرشصفورهبداپددرشصدفار
جروبحثمیهردند.صفاربهصفورهمیگفت:بگذاراینبچهبهدنیابیاید،منتوراطدالق
میدهموپیشبیبیاتمیفرستم.صفورههمگریههنانمیگفت:صفارمگرچهگنداهیاز
منسرزده؟صفاردرجوابمیگفت:نمیدانم،ولیمندوستندار باتدوزنددگیهدنمو
بعدبهبیرونازخانهمیزند .

وجودرنگدرزندگیاجتماعیمرد آلوارسازلباسهداوپاچدههدایرنگارندگگرفتدهتدا
بششابهایرنگی،اینهانشاندهندد نمدادونشدشرندگهدادرزنددگیاجتمداعیمدرد ایدن
هوهنشیناندارد.تأهیدبهرنگسرخهمریشهدراساطیر،افسانههاوباورهدایایدنمدرد دارد
ههدرتفسیروجه تسمیةنا اینروستاهمبهآناشارهشدهاست.ازطرفیهدمنمدادفراواندی،
برهتوشادیمرد اینمنطشهراتوصیممیهند .
یکروزههصفاربهبیرونرفت،صفورهگریههنانبهطرفصندوقچهرفدت.پارچدهایزیبدا


باگلهایسرخوزیباوچندمد پارچهبهرنگهایسفید،سرخو...برداشتوسدپسندخ
آوردورفتاززیرزمینیکت هچوبآورد.یکزیراندازبارنگسبزوسدرخجلدویایدوان
خانةهاهگلیشانانداختههخودشباصفارساختهبود.پارچههدا،ندخهدا،چدوب،قیچدی،
س ه،هشویکسیبههخودشازتکدرختحیاطهوچ شدانآوردونشسدتسدیبرا
قارچهردوداخلیکبششابسفالیباگلهایصورتیگذاشت .

اینموضوعبهنحو ساختعروسکگلینبداالوهداربردوسدایلوچگدونگیاسدتفادهازآن
توسطخانوادهبهویژهزناناشارهدارد.گلینباالدرفرهندگمدرد آلدوارسعدالوهبدرسدرگرمی
ها،وسیلهایاستههدرحاالترفتاریوروانیافرادایدن


ترهاوبچه
بچههاوارتباطمیانبزرگ
جامعهمانندشادیوغموآیینومناسکخاصهاربرددارد.چنانههدرقصهاشارهمدیشدود:
زنخانوادهوقتیاززندگیناامیدمیشود،سدراغسداختنعروسدکگلدینبداالمدیرودتداهدم
همدردیبرایخوشدستوپاهندوهمعروسکسببارتبداطعمیدقبدینخدانوادهرامهیدا
هند.آنچهدراینبندازقصهبسیارمهماست،استفادهازمتریا هایخانگیاسدت.بدهعبدارت
دیگرسازندهدرساختاینعروسکهوچکترینوسیلهایراازبیرونخانهوجامعدهایهدهدر
آنزندگیمیهند،تهیهنمی هند.هرچههسدتازداخدلزنددگیایدنجامعدةهوچدکتدأمین
میشود.انتخاباسم،آنهماسماصیلیههبافرهنگوساختاراجتماعیایدنمنطشدهتناسدب
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عمیقفرهنگیدارد،برایعروسکآنهمعروسد یهدهاسدمعدا آنگلدینباالسدت.سدازند 
عروسکدوبارهباتوجهبهتف رصاحبعروسکبرایشاسمخاصیمیگذاردتاارتباطعاطفیو
تروقویترباشد .


حسیمیانعروسکوصاحبآنعمیق
 سپسباگریهوزاریچوبیراههاززیرزمینآوردهبود،بهدستگرفتوبعدپایینچدوب
راباپارچههایدورریزیههازهمسایهاشگلآواگرفتهبود،دورپیچهرد؛بهطوریهدهپایدة
چوبرویزمینایستاد.سپسیکقندآورد،باالیچوبگذاشتوس هرانیدزرویقندد
گذاشت.بعدپارچةسفیدیرادورآنپیچیدوبانخوسوزنآنرامح مهردوبانخسدیاه
برایآنچشمدوخت.ازپارچةسرخبهش لمستطیلبرشزد.همیتأملهردوت هایاز
سیبراخورد.دوبارهآنپارچهرابرداشتوبرایآنهمردوختوپایةآنراباپارچةسیاه
ونوارهایقیتانتزئینهرد.سپسدوطرفمستطیلرابههمدوختوبدههمدرآنهدش
ایسفیدباگلهایسرخبرداشدتوروی


انداختواینشددامنیاهمانتومان.بعدپارچه
آننصمیکدایرههشیدووقتیآنرابرشزد،دوبارهآنراتازدوش افیازسدرپارچده
ایجادهرد.بعددولبهیاهمانشعاعنیمدایرهراههازپارچهدرستشدهبودبههمدوخت.
پسازتما شدنمعلو شدههیکپیراهنبزرگیاهمانهوئینکدوختهاست.بعدهمدان
تومانوهوئینکراتنآنچوبهردوقسمتیازشا گلمنگلیاشرابریدوسرآنچوب
هردههباس ه،قند،نخوپارچهساختهبود.خالصهسدرتانرادردنیداور بچدههدا،اومدرا
درستهردواسممراسارایگذاشت .
ارتباطانسانیعروسک،صاحبعروسکوسازند عروسدکمسد لةمدرد شدناختیمهمدی
شود.ارتباطعاطفیعروسکوصاحبآنآنقدرعمیقاستهه


استههدراینقصهمطرحمی
بهصورتنمادینبهگفتاروزبانتبدیلمیشود؛برایهمیندرجایجایقصهباسدخنگفدتن
باعروسکمواجهمیشویم :

انسان
 صفورهباخستگیتما جایخوابصفارراانداخت.صدفارهدهرفدت،خوابیدد؛ملدلهمیشده
صفورهمراازپشتبشچةرنگیاشبرداشتوبرایمچندینگفدت:سدارایمدن،عروسدکمدن،

گلینباالیمن،شیرینکمنوقتیبهاربهدنیابیاید،صفارمرابهدهپشتهوهسداواالنپدیش
بیبیپیر بیبیخدیجهخواهدفرستاد.ازآنپستودوستوهمد بهارخواهیشدد؛چدون
اونهدوستیخواهدداشتونهخواهروبرادری.اگرهمداشتهباشدنداتنیمدیشدوندوبدااو
دشمنیمیهنند؛پسبعدازمنمراقببهارباش...اینراگفتوخوابشبرد .

انتخابنا هادراینقصهاتفاقیوسلیشهاینیست؛هرچنددندا هدایغیربدومیهدمدرقصده
مطرحهستندهههمهازقراردادهایتاریخیواجتماعیمرد اینمنداطقسرچشدمهمدیگیرندد؛
برایملا نا هایعربیصفار،صفورهو...امانا  هداییهدمهسدتندهدههرهددا ازپشدتوانةقدوی

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
2۳۰

فرهنگیمنطشةآذربایجانواستاناردبیلوشهرسدرعینوروسدتایآلدوارسبرخوردارندد؛بدرای
نمونهسارای،یاشار،آیدا،شاهبییمو...انتخابنا سارای(زنافسانهایقصههاوادبیاتوموسدیشی
فول لوریکهلمناطقآذربایجان)وشاهبییم(زنقهرمانیههدرموفشیتشاهاسماعیلصفویدر
آذربایجانوایراننششآفرینیهردهاست)هدههدردوازقهرماندانقصدههدایمطدرحآذربایجدان
هستند.اینمس لهچندیندلیلمیتواندداشتهباشدههازمهمترینآنمدیتدوانبدهنشدشاو 
باالمانندقصةسارایوشاهبییمیکزناست :


قصهاشارههرد.قهرمانقصةگلین
هردوهمبهخانهشانمدیرسدیدو


آمد.همازبهارمراقبتمی

بییممی
 هرروزعمهبهار،شاه
بعدبهخانةخودشبرمی گشت.ی دیازروزهداصدفاربدرایتهیدةوسدایلخاندهووسدایل
هشاورزیبهشهررفتهبودوآنروزشاهبییمیادشرفتهبودبهبهارسریبزند.قشنگیاد 
استآنروزبرفطوریمیباریدههزاغیازشدتسرماخودشرابهپنجر خاندههوبیدد.
پنجرهبازشدوزاغیرفتهناراجاقتاگر شود.بعداین هحا زاغیخوبشدد،بدهمدن
هابهدلیلبارشسنگینبرفبستهشده ...
گفت:سارایخبربدیدار .تما راه 
وجودمدتزمانطوالنیعروسکگلینباالدرزندگیاجتماعیمدرد آلدوارسن تدةجالدب
شناسمیتواندتحلیلوتفسیرشود.برخدیروایدتهدا

توجهدیگریاستههازمنظریکمرد 
نشاندهند ایناستههبعضیگلینباالهاآنقدرعمرطوالنیمیهنندهدهازنسدلیبدهنسدل
دیگرانتشا پیدامیهنند.یادگاریدادنگلینباالازنسلگذشتهوههنسا بهنسلآیندهی ی
ازآیینهایمرد اینروستابهحسابمیآید.ارتباطعاطفیواحساسیسازندگاناینعروسک
وصاحبانآنباعروسکآنقدرعمیقاستههسازندگانآندریکسا هههدیچدرچنددین

هردنآنراترمیمیابازسازیمیهنندد.


جایعوض
سا همآنراهامالًعوضنمیهنند،بل هبه
حتیدربازسازیآنطوروانمودمیهنندههگلینباالدراینسا هاهمیهمبزرگترشددهیدا
برع سپیرتریاجوانترشدهاستواینحالترادرساختارفیزی ا آننیزرعایتمیهنند :
 هریکسا صفورهمراازاو درستمیهرد؛یعنیحدود5سانتقد رابلندترمیهدردو
لباسهایزیباییبرایممیدوخت.زاغیههاهلگردشوسفرنبود،اینبارسهسا بودهه
بادوستانشبهسفررفتهبودومنبیشازسهسا بودههزاغیراندیدهبود  .
آنچهبیانشد،اشارهایمستشیمبهآداب،رسو ومناسکفرهنگیمرد آلوارسدرسراسدر

قصةگلینباالدارد.ازمراسمعروسی،نذرونیاز،مراسمعزاوختمگرفتهتامراسمخواسدتگاری
وآیینهایمربوطبهآندرقصةگلینباالتوصیممیشود؛حتیاشارهبدهباورهدایمخصدوص
مرد اینمنطشه،مانندنگهداشتنحرمتمردهازچهلروزتایکسدا تمدا و...بدهباورهدای
بختسیاهوبختسفیدونیزگشودهشدنبختدختراند بختوآیینهدایمربدوطبدهایدن
مناسکوتأثیرمناطقمشدسدرگشودهشدنبختدختراندرقصهاشارهدارد :
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 یکروزازروزهاشاهبییمبهصفارگفت:صفاراالنیکسا گذشتازمدوقعیهدهصدفوره
فوتهرده...دیگرخستهشد بایدیکف ریبهحا زندگیتب نی.بایددنبا هسیباشی
ههجایخالیصفورهرابرایتپرهند...شاهبییمهنوزدخترد بخدتبدودوبدهقدو زندان

هردوبهنوعی

روستاهنوزبختشبازنشدهبود.اوبیشتروقتشدراما زاد روستازندگیمی
خاد آناما زادهشدهبود .
دگردیسیهایغیرطبیعیوغیرمعمو درزندگیاجتماعیمدرد آلدوارسدرقصدهنشدان
دادهمیشود.البتهنمونههایآنرادرقصههایدیگرمناطقهممیبینیم؛بدراینموندهتلخدی
گوشتگاودراثرنارضدایتیوگریدهصداحبگداو...درایدنبدارهدرقصد ههدایصدمدبهرنگدی
میخوانیم«:آره،گفتمههدیروزگاو راهشتند.زنبابا ویدارشددهوهدوسگوشدتگداومدرا
هرده.حاالخودشوخواهرشنشستهاندتوآشپزخانه،منتظرندگوشتبپدزدبخورندد...بیچداره
گاومهربانمن!...زنباباقدراستهردوگفت:چیگفتی؟گوشتهاتلدخشدده؟پدریت دهای
گوشتبهطرفشدرازهردوگفت:بچشببین.زنباباگوشدتراازدسدتخدواهرشقاپیددو
گذاشتتویدهنش.گوشتچنانتلخمزهوبدطعمبودههد زنبابادوبارهبدههدمخدورد»...
(بهرنگی.)55:۱۳۹6،
پریباعصبانیتگفت:خودتبیاببین.بهارتآن قددرگریدههدرد،نالدهونفدرینهدردهده


گوشتگاوعینزهرمارشده...صفاروزریهمناباورانهآمدندوگوشترامزههردنددوهدر
دوگوشتراازدهانشانپرتهردندوحرفپریراتصدیقهردند .
ایجادارتباطعاطفیقویمیانانسانوحیوان،اشیاییمانندانواعاسباببازیهاوعروسدک
درعلمروانشناختیقابلمطالعدهاسدت،امداسدخنگفدتندربدار ایدنعناصدردرافسدانههداو
داستانهام رردیدهمیشودههامروزانسانهاازایدنپدیدد اسدطورهایدرصدنعتسدینماو
هارتونبسیاربهرمندمیشوند.اینمس لههرچنددرواقعیتاتفاقنمیافتد،امابرقراریارتباط
انسانیمیاناینپدیدههامیتوانددرمیانمرد تفسیروتحلیلهدایمختلفدیبدهفرهندگهدا
داشتهباشد.مرد آلوارسهمدرساختوقصهپردازیگلینباالازاینقدانونمسدتلنانیسدتند.
آنهاارتباطحسیوعاطفیهودهانشانباگلینباالرانوعیهمزیستیوهدمصدحبتیدوسدتانه
تلشیمیهنند؛براینمونه :

 گفتم:بهارجانتما عروسکهامی تواننددحدرفبزنندد؛بسدتگیبدهرابطدةعروسدکهداو
انشاندارد.منهمازموقعیههمادرتمرادرستهرد،میتوانستمحرفبدزنم،ولدی

صاحب
خواستمانسانهابفهمند .


آمد،نمی
بهخاطرمش التیههپیشمی

زندگیاجتماعیروستایآلوارسماننددیگرزندگیمرد روستاهایدیگرپیوندداجتمداعی
عمیشیدارد؛طوریهههارهردهمسایهدراینگونهزنددگیهدایاجتمداعیبسدیارباالسدت؛بده
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حسابمیآیند.اینمسد لهآنقددرعمیدقاسدتهده


عبارتیهمسایهباهمسایهیکخانوادهبه
گدداهیپایگدداهاجتمدداعیهمسددایهدرمیددانمددرد ازپایگدداهاجتمدداعیفددامیلیمح دمتددرو
گسستناپذیراست.درقصةگلینباالهمسایهجزئیازخانوادهاستودربرنامههاییهدهبدرای
صاحبعروسکتعریممیهنند،برایهمسایههمتعریممدیشدود؛چراهدهآنهدادرهارهدای
عمومیوخصوصیهمدیگردخالتملبتدارند؛براینمونه :
 صفارروبهآیداخانمگفت:آیداخانمجانتووجانبهارماچندروزیههنیستیمبهاررابده
تومیسپار مراقبشباشید.آیداخانمجوابداد:آقاصفارنگراننباشید،بهارهمعینیاشار
من.پدروپریوزری خانمبهراهافتادندوبهارازد خوشحا بود؛چونهمازدستپری
راحتشدهبودوهممیتوانستچندروزیبایاشاربازیهند .

هایافسانهایایدنمنطشدهنشداندهندد اهمیدتایدنعنصدر

عنصرگاووت رارآندرقصه
طبیعتدرزندگیاجتماعیمردماناست.اینمس لهمیتواندچنددلیدلداشدتهباشدد.اولدین
دلیلبهتمدندامداریاینمنطشهاشارهدارد.روستایآلوارسبدهدلیدلاین دهدردامندةهدوه
ساواالنواق شدهاست،درش لگیریتمدناجتماعیآنبیشازهشاورزیودامداریدخیدل
بودهاست.ازآنجاههبرایدامداریگوسفند،منطشةوسی ودشتیالز استههپدرازعلفدزار
باشد،دامنةهوهستانیاینروستاچنینشرایطجررافیاییراندارد.بدرایهمدینپدرورشگداو
عنصراصلیتمدندامداریاینمنطشهبهحسابمیآید.دومیندلیلمیتواندبهبحثاسدطوره
وعناصراساطیریمرد اینمنطشهبرگرددههدرداستانهدایافسدانهایوفول لوریدکمدرد 
آذربایجاننششعنصرگاورام دررمدی بیندیم؛بدرایملدا درادبیداتعامدهوشدفاهیمدرد 
آذربایجاناسطورهایبهنا گاوجهانمطرحمیشود.مرد اینمناطقعشیددهدارنددهدههدل
جهانرویگاویعظیم الجلهومشدسسواراستوحرهتوحیاتجهدانازحرهدتوحیدات
گاونش تمیگیرد.آنهابراینعشیدههستندههوقتییکتارمدویگداوبدهلدرزهدرآیدد،در
وجودمیآید(احمدی .)۳8:۱۳۹7،


زمینزلزلهبه
دلیلسو صرفةاقتصادیگاوبیشازدیگرحیواناتاهلیبرایمرد آلدوارساسدت.دلیدل
چهار میتواندمحیطواهوسیستمووجودپوششگیاهیخاصدرجررافیایاینروستاباشدد
ههغذایمناسببرایگاوهابیشتروجوددارد؛براینمونه :
 منبهیاشارگفتم:ی یازاستخوانهایگاورابیاور.استخوانرایاشاربهمنداد.گدرفتمو
اینگونهبرا یشخواند :استخوانخوبهنپایبهاررو،فراریهندردپاهاشو،هاریب دن
سالمبشه،دردشهمتروهمتربشه.بهارگفت:سارایچههارهردیدردپا خوبشد؟! 
درقصةگلینباالگاوی یازعناصرمهمقصهبهحسابمیآیددهدهدرصدحنههدایبیشدتر
وجوددارد.گذشتهازاینتما عنا صرگاوشیر،گوشتوحتیاستخوانآندرقصدههدارهردی

مطالعةمرد شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینباال 2۳۳...

داردههدردیگرعناصرچنینهارهردهاییرانمیبینیم.اینهارهردهادربحثشدیروگوشدت
هارهردنیازانسانبهغذاراتشریحمیهند،امادربحثاستفادهازاستخوانگاو،آنهماستفاد 
جادوییبههارهردنمادینگاودرقصهبرمیگرددههاشارهایبهبحثباورها،جادوواعتشدادات
دینیبرگرفتهازعناصرطبیعتداردههایناعتشاداتمیتواندازدینابتدداییشدامانمردمدان
اینمنطشهسرچشمهگرفتهباشد«.بهعبدارتیاسد لتشدامانبدهمنزلدةقدالبیحیداتیبدرای
گونههاییبهشمارمیرفتهههدراستخوانهایحیوانساهنبودهاند.درحشیشتمیتواناینامر
رادرروابطمابینانسانوش ارویموضوعیعرفانیعنواننمود،روابطیههبدرایاجتماعدات
مبتنیبرش اراساسیمیباشد...همچنیناس لتنمادیازاحیایدیگربار مرگوزنددگیدر
طو رؤیاهایدور آغازینتلشیمیشودودرواق ازاینلحاظاستخوانهانمایانگرتمامیاصدل
هایرویلباسراباآیینهایباستانیاولیده


نگارانتصویراستخوان
ونسبهستند.برخیازقو 
مرتبطمیدانند.سایریناس لترابهعنوانسمبلیازتدابیرمحافظتیتعبیرمینمایند؛هرچند
ههاینافهارنظرمتأخرترازعشید قبلیاست.درهمهحا بایدگفدتهدهاسدتخوانمفهدومی
بسیارقدیمیبودهوخودبیانگراینن تهمیباشدههاس لتانسانینشاشیشدهرویسدنگدر
عصربرنزدرمنطشةبای ا ،درحشیشتاش الیهسدتندهدهنشدانگروجدودشدامانمدیباشدند»
(استوتلی)۱4۰:۱۳۹۹،؛براینمونه :
 یاشاردرحالیههبهف رفرورفتهبودآمدوهنارمانشست.مدنروبدهیاشدارگفدتم:یاشدار
جانآناستخوانهاییههازگاوبرداشتهبدودینگدهداشدتی؟یاشدارجدوابداد:بلدهاالن
هارامیآور .یاشاروقتیاستخوانراآورد،بهشگفتم:منتشنها ،اگرمم دن

میرو وآن
است،برایمیکلیوانآببیاور.یاشاررفتآببیاوردومنبهبهارگفتم:استخوانرابدردار.
وقتیبهاراستخوانرابرداشت،چنینخواند :استخواندوستخدوان،آبشدو،غدذاشدو،
مرهمد یاشارشو...وبعدفوتهرد .استخواندردستبهارغیبشد.وقتییاشدارآبرا
آوردمادریاشارباسینیپرازگوشتوبرن وسبزیومیدوهو...ازاتداقبیدرونآمددوبده
آشپزخانهرفت.یاشاروقتیسینیپرازوسایلخوراهیرادردستمادرشدید،ازتهدلش
خوشحا شد.دوبارهگر بازیشدیم .
درقصهبهمرد شناسیترذیةمرد آلوارسهماشارههاییشدهاست؛این هاینمدرد چده
نهدا
نوعغذا ییباتوجهبهمحیطزنددگیخودشداندوسدتدارنددوچدهغدذاهاییبدااقلدیمآ 
سازگاریدارد؛برایملا اشارهبهآبگوشتباگوشتگاویاگوشتخروسباهرههههردواین
هادرآلوارسبیشترازدیگرحیواناتزیستمیهنندومیانمرد عالقهبهاینحیواندات

حیوان
بیشترازحیواناتدیگردیدهمیشود.آبگوشتمخصوصمرد آلوارسگوشتخدروسبداهدره
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گاویاستههنحو پختآنهمبسیارسادهاست.اینمرد هروقدتمهمدانیرابسدیارعزیدز
دارند،برایشآبگوشتخروسباهرهگاویدرستمیهنند؛براینمونه :


می
 بهارگفت:پسآبگوشتخروسباهر گاویدرستهن؛چونیاشارعاشقاینغذاست .

نتیجهگیری
اولینهاربردیههدرساختعروسکمطرحمیشود،هاربردبهفاهراسباببازیبودنآنبرای

هودهاناست.اینهاربردبراساستفاوتهایفرهنگیدرمناطقمختلمانسانیمتفاوتخواهد
بود.آنچهمهماستهاربردنمادینعروسکگلینباالدرمیانمرد روستایآلدوارساسدت.بده
عبارتدیگراینوسیلهههبهفاهراسباببدازیدختربچدههدایروستاسدتتوسدطبدزرگترهدا
ساختهمی شدود.نمدادیازاعتشداداتدیندیمدرد روسدتاونیدزنمدادیازپوشدشزیسدتیو
اهوسیستمطبیعیآنروستابهحسابمیآیدههباتف روتحشیقمیتواننشدانههداینمدادین
رنگها،نوعآراستگیراشناخت.ساختارنمادیناینعروسریشهدراسطورههداوافسدانههدای
مرد هوه نشیناینروستادارد.ازسویدیگدرهدمسدنتوباورهدایدیندیوزنددگیروزمدره
چشممیخورد .

اجتماعیاینمرد درساختارتولیدعروسکگلین 
باالبه
روالنبارتدربار اسطورهونمادبودناسباببازیدیدگاهجالبیدارد.اوبیانمدیهنددهده
مودنیایهارهردهایبزرگراپیشاپیشتجسممیهنندد

اسباببازیهایهودهانفرانسویموبه
وتنهابرایآمادههردنهودکبرایپذیرشتمامیآنهاست.ازاینمنظر،عروسکگلینباالدر
میانمرد روستایآلوارسهمبهنوعینشاندهند نششدخترانروستاوبدهعبدارتیآمدوزش
هاست.بهعبارتدیگرگلینباالازنظراجتمداعیمشیداس

وفایمومس ولیتاجتماعیآیند آن
هادرخانوادهرابرایهودهانبازتولیدمیهند.تفداوتعروسدک

هوچکزنانآلوارسونششآن
گلینباالباعروسکهاییههبدارتازآنهداسدخنمدیگویدد(اسدباببدازیفرانسدویمعمدوالً
هامصرفهنندهبسازدندههودهدانیآفرینشدگر)در


خواهدازبچه
اسباببازیتشلیدیاستومی
باالهاشرهتها،نهادهاو...نیسدتند،بل دهبدهدسدتمدرد روسدتا


ایناستههسازندگانگلین
ساختهمیشوند،آنهمبهش لهامالًمشارهتیدرجم خانوادهها.بدهعبدارتدیگدردرروندد
ساختعروسکگلینباالتهیةچوبآنبرعهد مردانوپسرانخدانواد روستاسدت.سداختو
خالقیتهنریآنبرعهد زنانباتجربةروستاستوتزئینخالقانهونگهداریمس ولیتپذیرانة
آننیزبرعهد دخترهایخانواد روستاست.شایدتنهاگزینهایههدربحثساختگلدینبداال
درمیاناینمرد مطرحنمیشود،مصرفگراییوتروی آندرمیانهودهانروستاسدت.مداد 
اصلیعروسکگلینباالازچوباستههقد،وزنوشاهلةاصلیگلینباالراتشد یلمدیدهدد.
هند،میفهمدههاوشد نندهاسدت،احسداسداردو

هودکآلوارسیوقتیباگلینباالبازیمی

مطالعةمرد شناسیبازتابفرهنگیقصةعروسکگلینباال 2۳5...

بایدمراقبشباشد؛پسبااومللیکانسانواقعیرفتارمیهندد،هدروقدتلباسدشههندهیدا
هند،قصهمیگویدد،


خواند،رختخوابپهنمی
هلیمشد،آنراعوضمیهند،برایشالالییمی
هندو....مهمترازهمهایننمادها،عروسکگلدینبداال

باخودبهگردشمیبرد،بااودردد می
درمیانمرد آلوارسقصه،داستانوحتیافسانهدارد.انگاراینعروسکهاعضدویازاجتمداع
اولیهوامروزیمرد آلوارسهستند .
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جدول مصاحبهها
شماره

نام و نام خانوادگی مصاحبهشونده

نام روستا

سن

۱

سلمینازمیرزایان


آلوارس

85

2

عالیهحشی

آلوارس

65

۳

حبیبهمشهشهی

آلوارس

8۰

4

نجیبهخرمی

آلوارس

۹۰

5

گلسو پناهی

آلوارس

۹۳

6

ارهنازنوعی

آلوارس

7۰

7

خوشقد نیری


آلوارس

65

8

شوهتحاتمیان

آلوارس

85

۹

مل هسبحانی

آلوارس

72

۱۰

ساریگو حاتمیان


آلوارس

8۹

۱۱

گو قد قادرزاده

آلوارس

52

۱2

گو بسعادلی

آلوارس

6۳

۱۳

راضیهفرهودی

آلوارس

75

۱4

گیلهناریعشوبی


آلوارس

77

۱5

قیزخانیممحبی

آلوارس

۹۹

۱6

صوبحنازسبحانی


آلوارس

77

۱7

ج یرانشعاری

آلوارس

62

۱8

ننهخانیمشعاری


آلوارس

85

۱8

محتر امامی

آلوارس

۹5

۱8

تازهخانیمیاوری


آلوارس

86

