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  1گولِي شناختي عروس تحليل اسطوره

  هاي باروري گيالن از آيين
  ∗∗∗∗جهاندوست سبزعليپور ∗∗∗∗

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت زبان و ادبيات فارسي،استاديار

 چكيده
 را جهان هاي هروطاس اغلب  دليل؛ به هميندارند هم باي اديزي هاشباهت ايدن سراسري هااسطوره

 توانيم ها ن آ در كه اندييهاحوزه از جامعه در جيراي هانييآ. كردي بندطبقه الگو چند ليذ توان يم
ي هانييآ. كرد سهيمقا هم با را ها آن ،يرياساطي هاجنبه ختِشنا از پس و گشت هااسطوره دنبال به

 خود در اسطوره نيچند ازي رسوبات - دارند كشور سراسر دري مختلفي هاشكل كه - رانياي نوروز
ي نمودها رانيا در اسطوره نيا. استي نبات زديا وي بارورة اسطور ،ها آن ازي ك يكه دارند نهان

 »يگول عروس« نييآ در  اين باور است كهبر نگارنده. هاست آن از ييك »اوشيس« كه داردي اريبس
 ؛است شده گزارش ها تمل ريساي باروري هااسطوره در كه  هستيعناصر و هانشانهي النيگ

 و كنديم تيتقو است،ي بارورة اسطور كي يگولعروس كه را ن احتماليا هانشانه نياي يعن
  . كند ار ميپژوهش بيشتر دربارة آن را آشك ضرورت

 دو ران،يا دري گول عروس نييآ وي بارورة اسطوري معرف ضمن است شدهي سع مقاله نيا در
ي النيگي گول عروس باي النيرگيغي گولعروسة نمون يك وي بارورة اسطوري يونان وي مصر ةنمون
 ذكر هم، با ها نشانهي بررس و قيتطب ،يگول عروس وي بارورة اسطور يشناسنشانه. شود سهيمقا
 از اوشيس و نيهويرپ باي گولعروس ةسيمقا وي رانيا هاي طورهاس در ينبات زدياي ها يژگيو

   .است مقاله گريد هاي بحث
 اوش،يس كوسه، ،يگولعروس ،ينوروزي هاجشن ،يشناساسطوره: هاي كليدي واژه

   .نيگلكوسه

sabzalipor@gmail.com:  نويسندة مسئول*

10/10/1391: تاريخ پذيرش    24/11/1390: تاريخ دريافت
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   مقدمه .1

 در انسان گاهيجا و هدف نييتع و جهان خلقي چگونگ نييتبي برا كوششي را هااسطوره
 انسان كهيي آنجا از .اند دانسته ميرمستقيغ يا شاعرانه وي اليخي روش با م،يعظة پهن نيا

 ليم ؛ زيراباشد اسطوره بدون تواندينم ،)1387 رر،يكاس: ك.ر( است 2سازسمبلي موجود
 اغلب يا همه .)24: 1384 كوپ،( است يكسان جا همه دري سازاسطوره به انسانيي ابتدا
 ازيي ها نمونه .كردي بند طبقه و گردآوري اسطوره چند ليذ توانيم را جهان هاي هروطاس
   .است داده نشان يموازي هااسطوره در) 1389( نيرليب را هاشباهت نيا

 ها اسطوره نييتب و ريتفس كار دري بزرگي شناساسطورهي هامكتب ،كنون تا آغاز از
 نقد وي شناس اسطوره جهان در كهي بزرگ نارمفس. )368 - 354: 1376 بهار، :ك.ن (اند بوده

 جرج مزيج ،4ليدومز ژرژ ،3نكلريو هوگو مولر، ماكس مانند ،دارند شهرت گرااسطوره
 و كمپل جوزف ،استراوسي لو ،يفرا نورتروپ يونگ، گوستاو كارل اده،يال رچايم زر،يفر
 گريدي الگو بر را الگو يك اسطوره، مختلفِي الگوها نيب از دارند عالقه هركدام رهيغ

ي ها نظامة هم ديكلي بارورة اسطور ،زريفر مزيج سِر ازنظر «؛ براي مثالدهند حيترج
  . )5: 1384 كوپ،( ».است نيچن نشيآفرة اسطور ،ادهيال رچايم ازنظر است،ي ا اسطوره
بررسي  النيگ در ژهيو به ،رانيا در رايجي بارورة اسطوري ها شكل ازي يك مقاله نيا در

 جهان، در آن ازيي هانمونه ذكر وي بارورة اسطوري معرف ضمن نخست .شده است
 نييآ ران،ياي باروري هانييآة مجموع از سپس ،شده ذكر هااسطوره نياي ها نشانه

 ،يگول عروس نييآي بررس و شرح. ده استش نقل تيروا دو باي النيگي گول عروس
 ةاسطور چند با آن ةسيمقا وي شناختاسطوره كرديرو با آني هاسمبل و نمادها استخراج

 جوار همي رانيا نييآ يك و) ييونان پرسفونه و تريميد وي مصر سيرياُز و سيزيا(ي جهان
  . است مقاله گريدي ها بحث از ،يخلخال 5نيگلكوسني يعن آن،

  
   بحثة نيشيپ .2

هايي انجام شده است كه  ش پژوهآني اجراي چگونگ و النيگ دري گول عروس نييآة دربار
 زاده حسن ،)1377(ي دولنگر ندهيپا ،)1352(ي رازيشي انجو: اند از ها عبارت  ترين آن مهم

ي طاهر طاهر و بشرا محمد) 1372(ي عباس هوشنگ ،)1368(ي چراغ ميرح ،)1372(
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 بهكمتر  و هكرد اشارهگلي  عروس نييآ مختلفي هاتيروا بها هپژوهشاين . )1385(
 و 1376 (خود آثار در بهار ،ينبات زديا وي بارورة اسطور ليتحل در. اند پرداخته آن ليتحل

. است گرفته قراري بعدي هاليتحل سرمشق كه بيان كردهي صائب هاينظر) 1387
 ضمن رانياي شمارگاه رياساط دري ديكلة چهر چندكتاب  در) 1382 (كراسنوولسكا

 نكات ،)يخيتار منابع در برنشستن كوسه اغلب (كوسه نييآ از تيروا چند برشمردن
 النيگ مردمي هانييآ و هاجشن در) 1385(ي طاهر و بشرا.  است را بيان كرده يقيدق

  نظرگاه - است مقاله نياي النيگي گول عروس تيرواي مبنا كه - )ينوروزي ها نييآ(
   .اند  كرده ذكر ها جشنتوضيح ي ال هالب در  راگرانيد

   يبارورة اسطور .3

 هشد شناختهة اسطور نيچند ازي كي ينبات زديا و دشوندهيشهي خدا اي يبارورة اسطور
 سال هر ها،داستان نيا طبق. است شده گزارش جهان سراسر در آن از ييها نمونه كه است

ي عزادار شيبرا و شود يم ديناپد يا ديشه - يزيخ حاصل و اهيگ نماد - ينباتي خدا نيا
 و تريميد ،يمصر سيرياُز و سيزياة اسطور. رنديگيم شنج را بازگشتش و كنند يم

ة سوداب و اوشيس ،يا هيگيفر سيآت و بليس ،يسور سيآدون و تيآفرود ،يونانة يپرسفون
 شواهد زريفر. هاي باروري هستند هاي اسطوره  از نمونهرهيغ وي هند يانايراما و تايس ،يرانيا

  ).دوم كتاب: 1382 زر،يفر :ك.ر نمونهي ابر( است داده دست به ها  اسطورهنيا ازي كاف

ي خاص حرمت بارا  هانييآيي ابتدا مردم ازي اريبس مانندها انسان مختلفي هازمان در
   :كردنديم اجرا

 ندارد سراغ راي كار خودة آگاهان رفتار مجموع در ،يباستان مرد اي يبدو انسان چراكه
 آزموده و نهاده بوده، انسان از ربرت كهي گريد موجود گر،يدي كس توسط شتريپ كه

 اوي زندگ سرتاسر اند، داده انجام قبالً دهد،يم انجام نكيا او كه را آنچه. باشد نشده
  .)19: 1384 اده،يال (اندكرده آغاز گرانيد كه استي اعمال ريناپذ وقفه تكرار

 از ديتقل يا و گرانيد با خودي سازشكلهمي نوع به ،هانييآدادن  انجام ازانسان  هدف
  .اند داده انجام را آن گذشته در كه استي ازل و مقدسي هانمونه و انيخدا
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ي فراوان اتينظر گرااسطوره نقدة نيزم در. كردي بررس توان يم ديدگاه چند ازها را  آيين
ي بارورة اسطورة دربار زريفر اتينظري برمبنا شتريب ،آمده نجايا در آنچه و دارد وجود
 نظر زيني فراواني هااسطوره و افراد به نگرش، ةيزاو دري چرخش با توانيم گرچه. است

 بر هيتك با  وموجودي هانشانه ليتحل و كشف براساس شوديمي سع نجايا در داشت،
 شباهت يزانم تا شود سهيمقاي بارورة اسطور باي گولعروس نييآ ،6»يخانوادگ شباهت«

 مورد النيگي بارورة اسطوري احتمالي هالوهج ازي ك ي،يريتعب به و آشكار شود ها آن
  . قرار گيردي واكاو

 مثالًي هااسطوره ازي گولعروس نييآ دكن اثبات كه ستين نياپژوهش  نيا هدف
 بلكه ؛است مشكل نباشد، محال اگري امر نيچن ؛است مانده يادگار بهي يونان اي يمصر
  ي گولعروس دري بارورة اسطوري نمادها و هانشانه اندنينما پژوهش، نيا قصد

  .استي النيگ
  

   يالنيگ 7يگولعروس نييآ .4

 ازي يك شود،يم انجام نو سال ورود مناسبت به آنچه ا يويي باززا جشن ،ينوروزي ها نييآ
 آن، درمقابل و رديگيم انجام سال هر بهار آغاز در آن مراسم كه است سال بزرگ جشن دو
. )338: 1387 بهار، :ك.ر (است زييپا لياوا آن مراسمي رااج زمان كه دارد قرار نشيآفر ديع

هاي  يكي از شاخه» آيين كوسه«. داردي اريبسي فرعي هاشاخه كه است ييهانييآ از نوروز
  . فرعي آن است

 در(ي گردانكوسه 8،نيبرنش كوسه كوسه، برنشستن: داردي مختلفي هانام كوسه نييآ
 ،)النيگ در(ي گولعروس ،)اراك در(ي ناقالد و كوسه وي ناقال جشن ،)يخيتار متون

: ك. رمراسم نياي هاشكلآگاهي از ي برا() خلخالدر  (نيگَل كوسن  و)نارمازند در (ربابويپ

 ادهيز زنخ و چانه در را او كه استي شخص«ي امعن به لغت در كوسه. )1352 ،يرازيشي انجو
 معرب و باشد دندان هشت و ستيب دهانش در كهي شخص نيهمچن و نباشدي مو چند بر
  ).1730: 1361 ،خلف تبريزي ابن( ».است كوسج آن

 نياي اجراي هازمان يا مانز )1382 (كراسنوولسكا بعدها و )1352 (يرازيشي انجو
 دهم روز ران،ياي غرب وي مركزي هااستان در نييآ نيا. اند  توضيح دادهتفصيل به را نييآ
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ي هاسده لفانؤم .شود يم برگزار بزرگة چل با ككوچة چل برخورد هنگامي يعن بهمن،
 - شد يم انگاشته بهار ماه نينخست زمان آن در كه - آذر اول در را كوسه جشن هموارهي انيم

 نييآ  امروزه،.دهنديم نسبت) ع(يموس حضرت به را مراسم نياي گذارانيبن .اند دانسته
 به مربوط هم باز شود، زاربرگ كوچكي شهرها در اگري حت دارد،يي روستا شكل كوسه
   ).213 - 205: 1382 كراسنوولسكا،( است دارانگله و داران زمين

 گريدي ها نييآ ازي بعض و روزيفي حاج مانند كه راي گولعروس يا كوسهي النيگ شكل
ة اسطوري هانمونه و مظاهر از توانيم اجراست، درحال  حتي گاهو شدهيم اجرا رانيا در

يي هانمونه جهان سراسر در كه نييآ نيا. دانست دشوندهيشه يخدا و هغلّي خدا ،يبارور
 »برنشستن كوسه «كه گرفته خود به  گوناگونيهاي شكل زين رانيا مختلفي نواح در دارد،

  .است كرده گزارش) 1362(ي رونيب كه باشد اش يميقد يهاشكل ازي يك ديشا
 منطقه آن مردمي ازهاين تا داردي خاص شكل منطقه هر در رانيا در بهار از استقبال نييآ

ي برگزار زمان«. است بوده جيراي گول عروس نام به الن،يگ در نييآ نيا. دكن برآورده را
 تا هفته يك نيبي بيتقر طور به و هم از متفاوت مختلف،ي روستاها دري گولعروس شينما

 شروع ماه اسفند دومة مين حدود و بود ماه يك به كينزدي حت گاه و روز پنج و ستيب
. است آفتاب غروب از پس اغلب آني اجراة روزان زمان. )49: 1385 ،يطاهر  وبشرا( ».شد يم

 و )421: 1368 ،يچراغ( يافت يم ادامه بامداد تا و شد  ميشروع شب سر از شينما نيا گاه
ه اين نمايش ب. بود بازار و كوچه در يا و مردمي هاخانهي جلو و بازي امحوطه در آن مكان

 خانه صاحب از مراسمي اجرا ضمن و گشتنديم خانه به خانه گريباز  گروهكه شكل بود
 شش، پنج، نيب و متفاوت شينما نيا در انگريباز تعداد. گرفتنديم شتلقم و  انعام و هيهد

 ،شود اجرا هم اگر و شودينم اجرا نييآ نيا  ديگر، امروزه.بود  بازيگرچهارده تا ،هفت
  9.است آن ضبط و ثبت يا وي بازساز ح،يرتف قصد به

 و بزرگان .1: آورد دست بهي اطالعات توان يم ها آن از كه هست يمنابع نييآ نياة دربار
ي باز نقش آن در كه 10يافراد .2 ؛انددهيد را نييآ نيا خود چشم به كهي ساالنكهن
ي هنرمندان .4 ؛اند كرده ديا نييآ نيا از خودة شد چاپ قاتيتحق در كهي محققان .3 ؛اند كرده

ي هاتيروا از مقاله، نيا در نگارنده. اندكرده خلقيي هالميف يا ريتصاو نييآ نيا از كه
  . است كرده استفاده دستة سوم
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   يگولعروس نييآ وي بارورة اسطور ازيي هاتيروا .5

يم تا روايتي از پرداز  ميهااسطوره  ايناز نمونه دو ه به ذكرسيمقا و ليتحلي برا نجايا در
 به سيرياُز و سيزياي مصرة اسطور :اند از ها عبارت اين اسطوره. داستان را بيان كنيم

 تياسم تيروا به) دمتر (تريميد و) پرسفون (پرسفونهي ونانة ياسطور  وزريفر تيروا
  وبشرا تيروا بهي النيگي گولعروس: اسطوره نياي رانيا ةنمون دو ،ادامه در). 1387(

  .ديآ يم) 1381 (شادخاطر تيروا به آني خلخالة نمون و) 1385 (يطاهر
  
   سيرياُز و سيزيا داستان .1 - 5
 از را ها آن كه استي مصر اهانيگي خدا - نات و سب ةعاشقاني ماجراة زاد - سيرياُز

 س،يزيا همراه بهاو  .آموخت ها آن به را انيخدا پرستش و داد نجاتي خوار آدم و تيبربر
ي جا همه به كار نياي برا و آموخت مردم به را انگور و جو  وگندم كشت ،زنش و خواهر
 مصر حكوت ابشيغ در ،سيزيا، زنش و اموزديبي كشاورز و تمدن مردم به تا رفت جهان

 دري ترفند با را او و كرد توطئه سيرياُز هيعل همدستانش با ،سِت ،برادرش .كرد اداره مي را
 ديبر را خودي سويگ او ابيغ در زنش. انداخت لين هب و خواباندي صندوق در جشن يك

 به كه را سيرياُز صندوق نكهيا تا گشت او دنبال به آسمان و نيزم در و نشست عزا به و
 بر بود، شده آگاه كار نيا از كه سِتي ول .كردي مخف را آن و افت يبود، كرده ريگي درخت

 سيزيا ،سرانجام. پراكند مصر در ،كرده قطعه قطعه را سيرياُز جسد و يافت دست صندوق
  . كرد دفنش انهيمخف و يافت را اشيمردانگ اندام جز ،برادري هااندامة هم

 با يافت، را رسيزيا شوهرش كريپ سيزياي وقت «،يمصر انيبوم گزارش براساس
ي عزادارة نموني بعد اعصار در كه خواند او بري ا نوحه و نشست آن كنار سينفت خواهرش

 ا،يب خداي ا درآ، اتخانه به ،آدر اتخانه به: كردند ندبه نيچن آنان. شد مردگان يبرا مصر
 ان،يگر خواهر دوية مرث از بعد كه است آمده ،ادامه در .)419: 1382 زر،يفر( ».ايب اتخانه به
 گرد را مقتولي اجزا خواهر دوي همكار با او و فرستاد را سيآنوب )خدا - ديخورش( »را«

 نو از سيرياُز: برآشفت را خاك شيهابال با سيزيا گاه آن «و دنديچيپي اپارچه در و كردند
 ن،يريز جهاني فرمانروا لقب و شد شاه مردگان بر گريد جهان در پس آن از و شد زنده

 انسهم سيرياُز باي مصر ةمرد هر ،پس آن از .»يافت مردگان سلطان و تيابدي فرمانروا
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 دوباره و مرد سيرياُز كه همچنان و شديم اجرا گانمرد يبرا زيرستاخي رمز نييآ و دش
  ). 422 - 415، همان( وندنديبپي ابد مرگ به او مثل بودند دواريام زين مردمان شد، زنده

  
  پرسفونه و تريميدة اسطور .2 - 5

  : روايت اسميت از اسطورة ديميتر و پرسفونه به اين شرح است
. اندداده زين كوره لقب او به و است ئوسز و تريميد دختر )Persephone( پرسفون
 دختري روز. بود گرفته درنظر هادِس برادرشي برا را او تريميدي آگاه بدون زئوس
 نرگس به چشمش كه بود مشغول گل دنيچ به سبكبال انيپر و خود همراهان با جوان

 از هادس كرد، باز دهان نيزم لحظه نيهم در ،نديبچ را آن تا رفت كينزد. افتاديي بايز
 از تريميد. برد خود با و نشاند خودة اراب بر را اشبرادرزاده و جست رونيب آن شكاف

ي كس چه را دخترش دانستينم رايز ؛گرفت قراري وانگيدة آستان در درد و اندوه
. گذاشت پا ريز را نيزم سراسر روزشبانه نُه دخترشي جوو جست در او است ربوده
 آشكار او بر را پرسفونه ةنديربا نام بود، آمده ترقّ به هك ديخورش مدت، نيا از پس

ي خوددار نيزم كردن بارور از و نمود ترك را اولمپ انتقام،ي برا تريميد. ساخت
 مردگان جهان به را هرِمس ن،يزمي رو بر مردم سرنوشت از نگران زئوس. نمود

ي زيچ نيريز جهان در خود اقامت مدت در كه شرط نيا به را، پرسفون تا فرستاد
 همسرش به و شد آگاه زئوس قصد از هادس و برگرداند مادرش نزد به باشد، نخورده

. دارد نگه خود نزد را پرسفون توانديم كرد تصور بيترت نيبد. خوراند انار دانه چند
 سال از ماه شش پرسفون سازش، نيا بنابر. دهد تن سازش به شد مجبور حال نيا با
  .)136 - 135: 1387 ت،ياسم( گذرانديم مادرش كنار در را گريد ةمين و هادس نزد را

  
  يگولعروس ازي طاهر و بشرا تيروا .3 - 5

ة خوانند: )(11ser xân سرخوان .1: از ندا عبارتگولي  در اجراي آيين عروس گروه افراد
  .ستسرناة نوازند :)sâz zan (ساززن .2 . استشينما كارگردان وي راو شعر

 را شعري تكرار قسمت كهي گولعروس شعر انيسراهم :)vagir kunân( انركونيواگ .3
ي نفر چند :)kətəra zanân( كترازنان .4 .بودند تماشاگران اغلب دسته نيا .كردنديم ريواگ
ة فيوظ گاه و زدنديم هم به را چوب قعطه دو اي يچوب ريكفگ دو آواز، و ساز با هماهنگ كه
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ي باز را نقشش تنومندي جوان كهي اافسانهي موجود: غول .5 .دنددايم انجام را ركونانيواگ
ي كاغذ ايي يمقوا كاله ،كردند  مي اهيس دوده يا و زغال پودرِ با را جوانة چهر ؛كرديم

ة ساق بستند، يم صورتش و سر بر انبوهي شير و گاو شاخ دو گذاشتند،يم بيغر و بيعج
 چند و زنگوله ،ياآفتابه زنگو  ختند،يآويم شيسراپا بر) kuluš كولوش(ي شالة ديخشك

 كولوش از غول هيشبي لباس با ريپي بابا همان ا ي:ربابويپ .6 .بستنديم او بر دم جاي  به ورجا
 ربابويپي جا بهي مناطق در :كوسه .7 .كرديم مواظبت عروس از آن با كهي چماق و زنگوله و

 :نازخانم .8 .دركيمي باز) است ختيريب و زشت و داردي كم شير كهي شخص (كوسه
 .كرد يمي باز را نازخانم مراقب و ينگه نقش گاه 12:خانمكاس .9.  استيگولعروس همان

  .كرديم محافظت عروس از چماق و چوب با كهي جوان مرد :عروس محافظ .10
ي يايهدا ش،ينما پايان از پس گرفته، پشت بري اسهيك كه نفر دو يا ك ي:واركش كول .11 

 گروه دنبال به و ختنديريم سهيك در رايي غذا مواد ريسا و عدس گندم، برنج، مرغ، تخم مثل
  . رفتند يم

   هاخانه از كه داشتند اديز ديتأكي شينما گروه روستاها، و هايآباد ازي بعض در
 مرغ تخمي موجودة دربار خانه صاحب از برنامهي اجرا از قبلي حت و رنديبگ مرغ  تخم

  وبشرا( رفتنديم گريد ةخان به كرده ترك را خانه آن بود،ي منف پاسخ اگر و دنديپرس يم
  . )52: 1385 ،يطاهر

  : اند نوشتهي رازيشي انجو از نقل بهي طاهر  وبشرا ،ادامه در
 به و كرديم دايپ زميهة كند يك رفت،يم رونيب دانيم از غول سرا،صومعه كسارِيز در

 با كوسه انداخت،يم نيزم بر كوسه كنار در و ديكشيم كول به را آني رومندينة نشان
 پنهاني اگوشه در را او و كرديم فرار و گرفته را نازخانم فرصت نيا از استفاده

 هوشيب اندوه و غم شدت از ،مانديم عاجز عروس كردن دايپ از كه غول. ساخت يم
 صورت به را تهيشل دامن و آمديم رونيب خود گاهيمخف از كنانرقص عروس و شديم

 پنهان را خود دوباره عروس و آمديم هوش به عروس دامني بو از غول و ديماليم او
 را نازخانم سراغ بود، گروه رهبر كه سرناة نوازند) ياوستا (اوستاد از غول كرد،يم
 من ،يريبگ مشتلق وي مژدگان) خانخا (خانهصاحب از اگر گفتيم استاد گرفت، يم

 به پولي مبلغ و مرغ تخم تا چند و برنجي مقدرا خانهصاحب كنم،يم دايپ را تو نازخانم
  ).53 ،همان (گرفتيم ليتحو را عروس و برديم استادي برا را هاآن هم او و داديم غول
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 شده نقل فومن شهرستان اطرافي روستاها ازي اشعار ،يطاهر  وبشرا تِيروا پايان در
  : است نيچن بندش يك كه

 (qula bidin.a qula)را غول بينب را لغو

 (a zənâ zâd.ə mula)است نامشروع زادهزنا آن

)57 ،همان( (az kamar bijir čul.â)است) آلوده( گل نييپا به كمر از

   خلخال شاهرود در كوسه نييآ از شادخاطر تيروا .4 - 5
 :ك.ر( شده ذكر - است النيگ از دورتري كم كه - خلخال شاهرود ازي تيروا ،قسمت نيا در

 تيروا دو نياي هانشانه كه دشو معلوم و ،سهيمقاي النيگي گولعروس با تا )1381 شادخاطر،
 حد تا را خودي هانشانهي مكانيي جا هجاب با و دارنديپا وي اصل بلكه ؛ستنديني عارض

  :است 13»نيگَل كوسن« خلخال شاهرود در جشن نيا نام. اندكرده حفظي اريبس
 لباس با چوپاني مرد و داماد نقش در (كوسه .1: شامل ؛بودند نفر هفت افراد مجموع

 نيا فيلطيي صدا با مايس خوشي پسر اغلب و عروس نقش در (نازخانم .2 ،)يچوپان
 .6 زن، رهيدا .5 زرنازن، .4 ،)بيرق خواستگار نقش در (غول .3 ،)كرديم اجرا را نقش

  . تداركات لئومس .7 خواننده،
 در نازخانم .شديم شروع نازخانميي دلربا وي دلبر و رقص وي قيموس با شينما

 نازخانم اما ؛بود نازخانم عاشق زين غول داد،يم نشان كوسه به را خود ةعالقي باز نيا
 ةخند باعث كه شديم جادياي ريدرگ كوسه و غول نيب لذا ؛نداشتي توجه او به

 را كوسه غول عاقبت كردند،يم غلبه گريهمد رب باردچن دعوا نيا در. گشتيم حضار
 و كرديم فرار غول چنگ از نازخانمي لحظات از بعد و ديدزديم را نازخانم و كشت يم

 با همراه ،او سر بر لباسش دادن تكان وي نوازش با و ديرسيم كوسهة جناز سر بر
 غول با شده، ندهز دوباره او و آورديم هوش به را او كمكمي شعرخوان و هاييگو تك

 با مردم اجتماع انيم در و منازلي جلو در اغلب را شينما نيا. پرداختيم مبارزه به
 خانه داخل ده،يدزد را عروس خانهصاحب گاه و كردنديم اجراي قيموس و رقص
 نازخانمي برا خواننده و كردنديم هيگر فراقش در كوسه و غول و كرديم پنهان

  : خواند يم
ايب ايب خانم گلايب ايب نازخانم

  نمايه چادر ترا  ايعروس ته فردا
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 انجامسر و] خرميم چادر تيبرا توست،ي عروس فردا ا،يب خانم كاس ا،يب نازخانم[
 گشت يبرمي زار و هيگر با غول و رفتيم كوسه همراه و كرديم فرار خانه از نازخانم

  .)6 همان،(

   يبارورة اسطوري شناسنشانه .6

 وي باروري نمادها كه - ينبات زديا يا دشوندهيشهي خداي هانمونه اغلب يا ههم در
 همه دري نوع به و ستها آن مشتركي هايژگيو جزء كههست يي ها نشانه - زنديرستاخ
 نيا توانيم انهيراما و سيآدون ،يدموز 14اوش،يسة اسطور در ،مثالبراي . دشو يم تكرار
ة اسطور دوي ها نشانه بر ديتأك باي بارورة اسطور يهاانهنش بخش نيا در.  يافترا ها نشانه

   . آمده است- گفته شد اختصار به داستانش كه - يادشده

 مردگان و نيريزي ايدني خدا/ ندهيربا/ دكنندهيشه. 1 - 6
ي باز را نيريزي ايدني خدا يا و قاتل دكننده،يشه نده،يربا نقشي كس هاداستان نيا در
. كند يم ديشه يا پنهان و دزد يم راي نبات زديا يا بارويز جواني ريتعب هب يا قهرمان و كند يم

 سيرياُز ةكنندديشه و كننده قطعه قطعه سِت س،يرياُز و سيزياة اسطور در ،نمونه براي
 پرسفونهة نديربا - نيريزي ايدن و مرگي خدا - هادس پرسفونه، و تريميدة اسطور در. است
 را كوسه غول تاًينها «:دزديم را عروس غول ،يولگ عروس در. است دنيچ گل هنگام

 از استفاده با كوسه «،يطاهر  وبشرا تيروا در .)جا همان( ».ديدزديم را نازخانم و كشت يم
: 1385( ».ساختيم پنهاني اگوشه در را او و كرديم فرار گرفته، را نازخانم فرصت نيا

 مردم زبان ازي اافسانه اند،كرده نقل لاهكيس از يطاهر و بشرا كهي تيروا ضمنِ در. )53
  : است آمده نييآ نياة دربار

 روز هر كه كرد يمي زندگ ربابويپ نام بهي مردي كوهة دامن جنگل در: نديگويم
 نوروز، ديع به مانده روز ستيب ،يسال در. برديم چرا به جنگل اطراف در را شيها دام

 به چشمش كه ستاديا ربابويپي چوبة كلبي تماشا به و آمد رونيب اش مغاره از غول
 ربابويپ. برد غار به و كرد كول را عروس و رفت شيپي معطل يب افتاد،ي گول عروس
 نيبي عشق رقابت زمان آن از. بود ختهيگر غول كه شدي گول عروس متوجهي هنگام

. )جا همان( شد آغاز دو نيا
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   :است معتقد كوسه نييآي بررس ضمن كراسنوولسكا
 راي قبل موضوع كه است شينما متداول گريدية ما درون هم عروس شدن ديناپد
 در و كند فرار خودش عروس بود ممكن رد،يگيم را آني جا يا كند يم ليتكم
 يا كوسهي رقبا بود هم ممكن اما شود، پنهانيي جا بودند، رفته آن به كهي ا خانه

  ).217: 1382( بدزدند را او تماشاگران

   گروگان يا رياس/ يقربان/ دهدشونيشه .2 - 6
 كه دارد قرار رهيغ و حاكم ،ينبات زديا باروركننده، بارو،يز جوان ،شهيدكننده نقش درمقابلِ

 ةتوطئي قربان سيرياُز س،يرياُز و سيزياة اسطور در. شود ربوده يا تكه تكه يا ديشه ديبا
 هادس اسارت به كه استي دختر پرسفونه تر،يميدة اسطور در .شود  و شهيد ميبرادر
 دست از خود گاه و شوديم گرفته اسارت به عروس ،يگولعروس داستان در. ديآ يدرم

   .كنديم آزاد را آن كوسه گاه و كنديم فرار غول

 رياس يا ديشه ِجوگرو جست/ افظمح. 3 - 6
 كشف از بعد كه ستاي نگهبان يا جوگرو جست سيزيا سيرياُز و سيزياة اسطور در

 را آن سيرياُز كريپي هاقطعه يافتن از بعدي حت و كنديمي مخف را آن ،سيرياُز صندوق
 پرسفونه، آواز دنبال به تريميد پرسفونه، و تريميدة اسطور در. سپارديم خاك به انهيمخف

 نُه آنجا در و بود دهيد بار نيواپسي برا را پرسفونه كه آنجا ؛روديم ليسيس به دخترش،
 :گردنديم عروس دنبال به غولي گاه و كوسه ،يگولعروس در. گردديم دنبالش به روز شبانه

 در كوسه و غول «؛)53: 1385 ،يطاهر  وبشرا( »گرفتيم را نازخانم سراغ سرناة نوازند از غول«
   .)6: 1381 شادخاطر،( »گشتنديمي زار و هيگر با اشيدرپ نازخانم فراق

 شعر/ يقيموس/ نوحه/ يزار و هيگر .4 - 6

 سر بر سينفت خواهرش همراه و برد يم را شيسويگ سيزيا س،يرياُز و سيزياة اسطور رد
ة نموني بعد اعصار در «اين نوحه. دخوانيم او بري انوحه و دنينشيم سيرياُز ديشه كريپ

ي ا درآ، اتخانه به درا، اتخانه به: كردند ندبه نيچن آنان. شد مردگاني برا مصري عزادار
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 مادر تر،يميد پرسفونه، و تريميدة اسطور در. )419: 1382 زر،يفر( ».ايب اتخانه به ا،يب خدا
 نشست يم دختران چاه كنار دري تونيز درخت ةيسا ريز يسوگوار اهِيسي ردا با ،دختر

 شدت از ماند، يم عاجز عروس كردن دايپ از كه غول «،يالنيگي گولعروس در. )454 ،همان(
 و غول «،يخلخالي گولعروس در و )53: 1385 ،يطاهر  وبشرا( »شد يم هوش يب اندوه، و غم

 ازي قسمت. )6: 1381 شادخاطر،( »گشتنديمي زار و هيگر با اشيدرپ نازخانم فراق در كوسه
   :است نيچن )57: 1385( يطاهر و بشرا تيرواي گول عروس شعر

)(nâz xanəm tun.am biya هم بيانازخانم تو

  )(kâs xanəm utn.am biyaاخانم تو هم بي كاس

)(ti.re tuman hinəm siyaخرم برايت شليتة سياه مي

  )(ti vəxt .ə arusiyə توستيموقع عروس

 خاكم برد كه نازخانم/ سر به خاكم شد چه نازخانم«: است آمده همي خلخال تيروا در
  .)6: 1381( ».سر به

 برگشتن/ شدن زنده/ شدن آزاد/ اياح .5 - 6
 سيرياُز دنبال به لين رود مصب و هاباتالق در قدر آن سيزيا س،يرياُز و سيزياة وراسط در
 را خاك شيها بال با «شوهرش سر بري زار و هيگر با و ابدييم را او باالخره تا گردد يم

 جا همه تريميد پرسفونه،ة اسطور در .)419: 1382 زر،يفر( ».شد زنده نو از سيريزاُ برآشفت
  اينكهتا نديگوينم او به داننديم را شيجا كهيي ها آني ول ؛گردديم رشدخت دنبال به

 را پرسفونه خواهد مي زئوس از ديتهد با و كند زرعيلم راي كشاورز نيزم رديگيم ميتصم
 پرسفونه گذارديم قرار و كنديم نيچن زين او .درآورد هادس اسارت از و بازگرداند او به

 در. )136: 1387 ت،ياسم( باشد هادس خدمت در نيريز جهان در را 15سال هرة مين يك فقط
 دامني بو از غول د،يماليم او صورت به را تهيشل دامن كنانرقص عروس «،يگولعروس
 غول، نكهيا از پس فومن شيرودپ در «.)53: 1385 ،يطاهر  وبشرا( ».آمديم هوش به عروس

 او موزوني آهنگ با دامنشان،ي هاگوشه با مخان كاس و نازخانم زند،يم نيزم بر را رمرديپ
 كرديم فرار غول چنگ از نازخانم «،يخلخال تيروا در. )7: 1372 زاده،حسن( ».زدنديم باد را
 همراه او سر بر لباسشي هاپارچه دادن تكان وي نوازش با و ديرسيم كوسهة جناز سر بر و



125                           ...گولِي شناختي عروس تحليل اسطوره                        22ة شمار/ 6سال 

 ».شديم زنده دوباره او و و آورديم هوش به را او كم كمي خوانرشع ويي گو لوگنوم با
  ).6: 1381 شادخاطر،(

 يسرسبز و شيرو و نشيآفر بر ديتأك .6 - 6
 ها هنگام  زمان اين اسطورهها،  نيز متن داستان وهااسطوره  اينرانِ مفسبا توجه به نظر

صراحت به اين موضوع اشاره   بهتر،يميدة اسطور آغاز در. است بهار و زمستاني ريدرگ
 گاوان مالكان كه را كشاورزان و گاوان شكست، درهم را ها شيخ سان نيبد «:ه استشد

 كه رايي بذرها و گردد سترون و خشك تا داد فرمان را نيزم و درآورد،ي پا از بودند، يم
ي وقت  است كهگفته شده ادامه در اما .)49: 1380 روزنبرگ،( ».بپوساند است نهفته خود در

 شكوفا تا داد دستور نيزم به درنگيب «،برگشت مادرش شيپ شدن هربود از بعد پرسفونه
 ارتباط. )55 همان،( ».انديبرو بخشيزندگ محصوالت و اهانيگ و ها گل و گردد

ي اشعار عيترج اي يتكرار بند. است آشكار اريبسي زيخ حاصل و بهارآغاز  وي گول عروس
 تيبرا نوروز (»مبارك نو سال ببه، مبارك تره نوروز«: خواننديمي گول عروس نييآ در كه

  . دهديمي گواه بهار آغاز بر) مبارك نو سال باشد، مبارك

 شهري هاكوچه در نكوداشت نييآي ربرگزا .7 - 6
 و شديم برپاي ميعظ مراسم مصر و ه،يقينيف ن،يالنهرنيب در ان،يخدا نيا بري عزادار در

ي هادسته آني ط در كه آمديدرمي رگبزة عزاداراني هاييمايپراه صورت به معموالً
 ديشهي خدا مگر تا افتادنديم راه شهرها اطرافي كشتزارها و هاابانيبي سو به عزادار

  .)429: 1376 بهار،( ابنديباز اشدهيدر هم ازي ها اندام با را
 گشتن ،يعزادارتوان   ميسيرياُز و سيزياي مصرة اسطور مهمي ها ويژگي از ،مثال براي

   ).424 - 423: 1382 زر،يفر :ك.ر(  را نام بردشبانهي چراغان و هاچهكو در
 رفتند يم گريدة خان بهي اخانه از آفتاب غروب از پس ش،ينما گروه «،يگولعروس در

 و اريسي شينما گروه درواقع و كردنديم اجرا برنامه خانه،ي جلو بازي فضا و اطيح در و
 نيا به شينما «،خلخال شاهرود در .)49: 1385 ،يرطاه و بشرا( ».بودي دانيم آني اجرا
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 ده دانيم در ،يامروزي ابانيخي هاشينما همانند شينما گروه ابتدا كه شديم اجرا صورت
  .)6: 1381 شادخاطر،( ».كردنديم حركت انييروستا اجتماع انيم در منزل به منزل سپس و

  رقابت و نزاع جنگ، .8 - 6
ي اتوطئه موجب كهگيرد  درمي سيرياُز و سِت نيبي نزاع سيرياُز و سيزياة اسطور در
 پرسفونه،ي ونانة ياسطور در. دشو يم قطعه قطعه و ديشه سيرياُز آن، ةجيدرنت كه شوديم

 و خشك نيزم رديگيم ميتصم و پردازد  ميمبارزه و رقابت به هادس و زئوس با مادرش
/ داماد/ ربابويپ/ كوسه مرد و لغو نيبي نزاع ،يگولعروسي هاتيروا در. دشو سترون

 آخر سري ول آن، گاه و شوديم غالب نيا گاه نزاع و جنگ نيا در«: دگير  درميبيرق
 و دعوا نيا در «.)52: 1381 ،يطاهر  وبشرا( ».است غول مقطع آن در دانيمي اصل مغلوب

.)6: 1381 شادخاطر، (».شد يم موفق كوسهي گاه و غولي گاهي ريدرگ

   واسطه نقش .9 - 6
 خود ةگمشد ها آن تا كنديمي باز راي انجيم نقشي شخص يا خدا شده، ياديهااسطوره در
ي خدا سيآنوب خدا، - ديخورش "را" او، اندوه خاطر به «،سيرياُزة اسطور در. ابنديب را

 كريپة پراكندي اجزا هوروس، و توت سينفت و سيزياي يار به او و فروفرستاد را سر شغال
ي جوو جست در او «،تريميدة اسطور در. )419: 1382 زر،يفر( ».آوردند گرد را مقتولي خدا

 ترقّ به كه ديخورش مدت نيا از پس گذاشت، پا ريز را نيزم سراسر روز شبانه نُه دخترش
 ،يگول عروس در. )135: 1387 ت،ياسم( ».ساخت آشكار او بر را پرسفونة نديربا نام بود، آمده

 استاد. گرفتيم را نازخانم سراغ بود، گروه رهبر كه سرناة نوازند) ياوستا (استاد از غول«
 دايپ ترا نازخانم مني ريبگ مشتلق وي مژدگان) خانخا (خانهصاحب از اگر گفتيم
  . )53: 1385 ،يطاهر  وبشرا( ».كنم يم

  يگولعروس گريدة نشان چند .10 - 6
 در اهيگ شيرو و هغلّ زديا با آن اطارتب ازنظر كه هست نييآ نيا در زيني گريدي هانشانه
 رنگ زنگوله، زنگ، غول، بيعجة چهر  ازتوانيم ازجمله؛ است تأمل  درخوربهار، فصل

  . نام بردي باروري هانماد و غول لباس قرمز رنگ و صورت اهيس
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   زنگوله و زنگ .1 - 10 - 6
 ةريدا با واند،خ يم آواز و ساز آن همراه و بندد يم خود به غول كهي ا زنگوله و زنگ
. است سهيمقا قابل ،خواند يم بازار و كوچه در و رديگيم دست به روزيفي حاج كهي ا يزنگ
 دنبك، ره،يدا كهي طور به قرمز لباس باي موزد كه است معروف شتريا وي موزد داستان در

 روزيفي حاج و كوسه ارتباط  آگاهي ازيبرا( رود يم نيرزميز به داشت، دست به لبك ين و ساز
 ).330: 1387 ،بهار :ك.ر

   غول لباس و چهره در سرخ و اهيس رنگ .2 - 10 - 6
ي شال (كولوش از گاه و مندرس گاه ؛ستيني معمول لباس ،يگولعروس در غول لباس
 و ژنده لباس ربابايپ «:است ربابويپلباس  مانند غول لباس ،ندهيپا گفتة به. است) دهيخشك

 فيرد يك و سر به) šayton kulâ كوال طانيش (دارمنگوله و يفيق كاله و تن به پاره پاره
 ادا و شكلك غال،ز خاك از شده اهيسي صورت با و گردن و كمر به كوچكة زنگول

 لباس رنگ و كرده اهيس غالز با را خودغول  ،ها تيروا اغلب در .)127: 1377( ».آورد يدرم
 انگور نييآ گذاشتنِ شينما بهي برا تاكستان در كهي مستند لميف در. است قرمز صورتش يا
 بهار 16.است زانيآو زنگوله آن به و دارد پا به قرمزي شلوار غول است، شده درستي نيچ

 او اهيس صورت«: است معتقد زوريفي حاج قرمز لباس و صورت اهيس رنگة دربار
 ،را او مجدد اتيح قرمزش لباس قرمزش، تن كند،يم مطرح را مردگان جهان از بازگشت

 زين »برنشستن كوسه« در ).330: 1387 بهار،( ».كنديم مطرح است، اتيح مظهر كه را خون
 خود با كهي ارهيت گل يا اهيس مركّب «:كردينم كمك كوسه به هركس كه است آمده

   ).680: 1389 ،يياحق( ».ديپاش يم او بر داشت،

   غولي رانسانيغ و بيعجة چهر .3 - 10 - 6
 اي يمنياهر ترسناك، بلكه ؛نداردي انساني ظاهر موجودي هاتيارو از يك چيه در غول
 و النيگ در. است رمعموليغ گاه شيصداي حت و حركات رفتار،  وآساستغول همان

. )127: 1377 ، لنگروديندهيپا( نديگويم )šayton kulâ( كواله طانيش غولِ كاله به مازندران
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ي ايدن از ايگو ؛است بسته خود به گولهزن و دارد تن بر) كولوش (اهيگ ازي لباس غول
   .نيريزي ايدن و مردگاني ايدن :استي گريد
  
   يباروري ها نشانه .4 - 10 - 6

 وي بارور هاي سمبل دنبال به آن در ديبا و توان يم است،ي باروري نييآ ،نييآ نياچون 
 جوو جست اه ن آ در اطياحتي كم با را نهيماد و نهينري باروري هانشانه و گشتي ندگيزا

 حمله مقابل طرف به آن با كهي چماق وي دست چوب جوالدوز، سوزن، براي مثال. كرد
 و لباس دامن تكاندنيا  و بندديم وده خب غول كه جارو و زنگوله زنگ، يا و كنند يم

هاي باروري   نشانهاز اطياحتي كم با توان يم را كوسه يا غول صورت بر آن دنيمال و تهيشل
 ستد در مزاحم افراد كردني متواري برا راي سوزن نازخانم گاه«: انستد و زايندگي

 كه جوان پسران به و دارد جوالدوز خود با عروس «؛)51: 1385 ،يطاهر و بشرا( »گرفت يم
 نيا زيانگ شگفت وي ضرور ء يش كي «؛)5: چاپ ريز 17،يمظفر( »كنديفروم بشوند، مزاحمش

 با شوند يم او مزاحم كهي كسان دربرابر عروس هك است جوالدوز يا بزرگي سوزن صحنه
  ). 217: 1382 كراسنوولسكا،( ».كنديم دفاع خود از آن

 از دست، دري چماق يا چوب با «محافظ شخص يا ربابويپ ،ها شينماي بعض در 
 گاه يمخف از كنانرقص عروس «يا )51: 1385 ،يطاهر و بشرا( »كرديم محافظت عروس

 ،شادخاطر تيروا در .)جا همان( »ديماليم او صورت به را تهيشل ندام و آمد يم رونيب
 تكان وي نوازش با و ديرس يم كوسهة جناز سر بر و كرديم فرار غول چنگ از نازخانم«

 هوش به را اوي شعرخوان ويي گومنولوگ با همراه او سر بر لباسشي هاپارچه دادن
 از كهي عضو تنها س،يرياُز ةاسطور در. )6: 1381( ».شديم زنده دوباره او و آورد يم
ي ها دهكده در ).418: 1382 زر،يفر (ستاي بارور عضو شود،ينم دايپ اش قطعه قطعه كريپ

 ،نخي كالف و ازيپ تا دو با مثالً ،يمصنوعي باروري هااندام اوي برا همدان نيكُردنش
  : استنوشته غول پوشش طرز بارةدري رازيشي انجو. )215: 1382 كراسنوولسكا،( كردند درست مي

 و اهيس شير و كنديم اهيسي گريد اهيسة ماد يا دوده با را صورتش ابتدا غول ريپ
 18زديآويم زنگوله تا دو هاران انيم و پا دو وسط [...] بندديم خود صورت بهي انبوه

  . )112: 1352( نديآيدرم صدا به هازنگ ساده حركت يك با كه
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 و است زمستان. است مربوطي بارور عدم با ديشا ما تصور در وسهك «:است معتقد بهار
: 1387(» .نداردي بارور قدرت واقعاً كه استي ازده يخ موجود مظهر نيا و. نداردي بارور

330(  .  

   اوشيس و نيهويرپ باي گولعروس ارتباط .7

   :است آورده سيبوي مر از نقل به كراسنوولسكا
ي عن يشده، يم خوانده) نيتويرپ(يي اوستا به كه نيهويرپ بزرگداشتي زرتشت سنت

 بنا اسطوره ازي تيروا براساس ظاهراً محصول،ة اننديرو و مروزين و تابستان زديا
 انيم از زمان گذر در آن كيدرامات عناصر يا بوده، دور به خشونت از كه شده نهاده
   ).125: 1382( است رفته

   :است افزوده كراسنوولسكا ادامه، در
يي فرمانروا تابستان ماه هفت سال در نيهويرپ كه بود آن بر دهيعق روزگار، آن در
 به بزرگ، تابستان انيپا در مياثريا گاهنبار از بعد ماه مهر روز نيآخر در و كند يم
 زيرستاخ جشن نيبنابرا. آورديسربرم نيفرورد اول از دوباره و روديم نيزم ريز
  ).جا همان( نوروز دنيفرارس با شوديم منطبق او

 زنديخارست وي زيخ حاصل نماد و ندهينما اوشيس و نيهويرپران يا هاي هروطاس در
 ه،غلّي خدا اوش،يسة اسطور بارةدر. كردي بررس توان آن را مي جهاتي اريبس از كه

 ازي اريبس جامع كه بهار استاد نظر فقط ،مجال نيا در .اند داده نظر 19ياريبس محققان
ة زمر در اوشيس و سودابهة اسطور دادن قرار ضمن بهار .شود يم رذك نظرهاست،

 و سيآدون س،يزيا و سيرياُز نانا،يا يا نينيا وي دموز كنار دري باروري ها اسطوره
  : است معتقد خا،يزل و وسفي يحت وي هند انايراما س،يات و بليس ت،يآفرود

يي جا به و فرورفتن شآت به شدن، پنهان نماد و شهادت، مرگ، ها داستان نيا در
ي هست از و شدن پنهان نماد و نيجانش همه رفتن، كيتار زندانِ به يا شدن، ديتبع
 ديتبع از آمدن، برون آتش از مردگان، جهان از بازگشت و است گشته دانه دنيره
 و دنييرو باز نيجانش ز،ين دنيرس قدرت ويي فرمانروا به و شدن، رها زندان از يا

  . )428 -427: 1376 بهار،( است هگشت مجددي بارور
  :است گفته بهار گريديي جا در
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 رام و اوشيس ديشا و سيآدون و سيرياز) Attis (سيات تموز،ي هاافسانه محتمالً
ي خدا يك به اعتقاد ازي همگ هستند،ي فرهنگ ةمنطق يك يه متعلق كه زين

 وي غربي اروپا تا هند از گوناگون اشكال به كه اند  ملهمتركهن اريبسة باروركنند
   ).428 همان،( است فراگرفته را قايفر آشمال

 نهيزم نيا در. شود  يافت مي نيزگريدي هافرهنگ در سيرياُز و سيزيا ازيي ردپا
  :است معتقد بهار

 بود رفته يونان به سيرياُز و سيزيا نييآ تر،كهن اعصار در كه كرد اثبات توان يم
 دو هر سوسيونيد و سيرياُز. بودند گشته برابر تريميد و سوسيونيد با دو نيا و
 تكه تكه و رسنديم شهادت به دو هر. راندنديم فرمان مردگان جهان و اهانيگ بر
ي خدا و آورديم گرد را دو هرة ختيگس ازهمي هااندامي االهه و شوند يم

   .)239: 1384 بهار،( شوديم زنده دوبارهيي آسا معجزه قيطر به دشوندهيشه
 را شبار ديبا بهار آمدن با و است زمستان وي نابارور ،يزدگيخ مظهر كوسه ،بهار نظر رد
   ).330: 1387( برود و بربندد
  : مقايسه كرد زوريفي حاج و اوشيسي اهيس با توان را مي غولي اهيس

 گفتند يم ها نيا به است، اهيس مردي امعن به هم اسمش است،ي نبات زديا يك اوشيس
 از بازگشت ليدل بودن اهيس نيا شدند،يم زنده بعد و مردند يم ها نيا چون اهيس مرد

 مرگ ليدل اهيس ةچهر [...] است روزيفي حاج نيهم اشبازمانده [...] است مردگان جهان
 نيا. هاست آن مجدد خون و مجددي زندگ نماد محتمالً زين شانسرخة جام هاست، آن

 زنده دوباره كهي امرده نيا. كنديم انيب هم ركنا در را اتيح و مرگ ،ياهيس وي سرخ
 ها رقص نيا دراصل .استي آورباران خاطر به ها نياي شاد و رقص و شود،يم

  ).265 - 264، همان (است كرده رييتغ بعدها كه بود ندهآور بارانيي جادو
 تيروا در. كننديم آزاد راي مخف عروسِ و دهنديم مرغ  تخم و گندم ،يگولعروس در

 مرغ،  تخم ر گرفتنب اصرار.  هم به اين موضوع اشاره شده است)52: 1385(بشرا و طاهري 
. يكشاورزي نمادها رب باشدي ديتأك ممكن است خانه، صاحب از عدس و برنج جو، ،گندم
 دنيدزد درحال غول هم تاكستاني نيانگورچ جشن در ،)17 نوشت پي: ك.ر( گفته شد كهچنان
   .است - ياورزكش گريد نماد - انگور
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 وي زيخ حاصل ازي نيگزيجا و استعاره كه - عروس هم ،يگولعروس تيروا در
  وبرنج عدس، گندم، مثلي سرسبزي نمادها وي كشاورز المقا هم و - استي سرسبز

 به را جو و گندم كشف زين مصر در. دارند ارتباطي بارور وي زيخحاصل با مرغ تخم
 تاكستان،ي نيانگورچ نييآ در ،فته شدگ كه چنان .)432 :1382 زر،يفر( دهنديم نسبت سيزيا

ي نوروز ريم با راي گولعروس. ددزد يم را انگور بار و انگورة خوش عروسي جا به غول
 :ك.ن( است مشترك دو هر در اهيسة چهر و دارزنگوله كاله ،قرمز لباس :ديسنج توانيم زين

 رِينظي وانيحي نمادها است،ي چوپاني شينما و رقصي گولعروس چون ).805: 1389 ،يياحق
  .استي بررس و تأمل درخور آن در هادامي صدا ديتقل و دم و شاخ آلود، پشم و پرمو بدن

ة هم شدن جمع تا و است گرفته صورتي اريبسي هاييجاجابه نييآ نيا در
 دست -باشد داشته وجود اگر -كپارچهي يداستان به توانينم 20،كوسهي ها تيروا

با  كوسه. شود يمي يك غول با گاه و است غول بيرق كوسه گاه ن،ييآ نيا در. يافت
نماد  (عروس با تواند ينم ،)است زنان هيشب كهي مرد ش،يريب مرد (شيمعنا توجه به
 با عروس ،)يخلخال وي النيگ (تيروا دو هر در. باشد كيي) يبارور و يزيخ حاصل

 به و كند يم زنده را او شده، هوشيب و مرده كه كوسه سر بر) باران. قس (ستنيگر
 نيا با كوسه ؛ شايد همبماند نكهيا نه برود كوسه است بهتر كه  يدرحال ؛آورديم هوش

 آغاز در ديشا ،حال ر هبه. دهد يم نشان را خودي واقع رفتن و مردن لزوم حركت
 بوده »ستنبرنش كوسه« نِييآة كوس همان كوسهي يعن ؛است نبوده گونه نيا كوسه داستانِ

 قبل .است وستهيپي گولعروس نييآ جمع به شده، فراموش نييآ آن كمكم كه بعدها و
 نام نيهم به و است نيچن النيگ شرق و مازندران در هم هنوز  وداشته را نقش نيا ربابويپ او از

  .شود  ميشتريب مراسم نيا در هاييجا هجاب امكان زمان گذشت با. است معروف
  

  يگير جهينت .8

 زنگوله، و زنگ قرمز، لباس اه،يس رنگ  مانندمقاله نيا در شده يبررسي هانشانه
 كه عروس يِزار و هيگر غول، دست از عروس برگشتن و شدن آزاد عروس، دنيدزد

 برنج، گندم، مرغ، تخم مثلي اقالم گرفتن بر اصرار شود،يم مرده كردن زنده موجب
 زمان ،ها همحل و بازار و  كوچه در عموم يشاد و رقص ها، خانه صاحب از وج و عدس
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 خود همراه عروس و كوسه  وغول كهي باروري نمادها و هاسمبل مراسم،ي اجرا
 در گيهم خوانند يم عروس بتيغ در يا كوسه و غولي برا كهيي شعرهاو  دارند،

 نيا ةشد يبررسة اسطور دو هر در و شوند يم يافت ها تمل ريساي باروري هااسطوره
  . شد داده نشان و يافته هانشانه ناي  نيزلهمقا

 كشور نقاط ريسا در مفصل طور به نييآ نيا مختلفي ها تيروا شايسته است
ي ها نشانه مبنايبر. دشو سهيمقا گريدي الگوها با وي شناسنشانه ،يآور جمع
 زين ها تمل ريساي ها اسطوره در شيهانشانه كهي بارورة اسطور چندة شد يبررس

 نيچن .دارد شباهت ها آن به اريبسي النيگي گول عروس كه شد مشخص است، موجود
 ازي شكل توانديم ،يشناختاسطوره دگاهيازدي گول عروس  گوياي اين است كهيشباهت

 و روزيف  يحاج ،اوشيس (اش يرانيا رينظا با شباهت بر عالوه كه باشدي بارورة اسطور
 اي نمونه عنوان به كه دارد قابليت و داردي وانفراي ها شباهت همي جهان رينظا با) رهيغ
  .شود  و بررسيمطالعهي رانياي بارورة اسطوري الگو از

 Arus Guley .1  ها نوشت پي
2. animal symbolicum 
3. Hugo Winckler 
4. Georges Dumezil 
5. kusan Galin 
6. family- resemblarce approach 

» يغول عروس«ي يعن ؛باشد غولة افتيتحول صورت» يگولعروس «بيترك دري گول رسديم نظر به .7
 نيا در ey/ -ay– ا ي"يا -"يلكيگ در چون ؛است بوده» يا -غول عروس «،ترقيدق عبارت به اي

: 1352( يرازيشي انجو). مرد (mard-ay ،)زن( zen-ey مثل ؛است معرفه ةنشاني نوع ها بيترك

 گل عروس را آن )49: 1385( يطاهر  وبشرا .است هآورد غول عروس اي يگولعروس زين )111
.اند دانسته

 .257 -256 :1362 ،يرونيب: ك.ن »تنسبرنش كوسه«ي برا .8
 و كرده هيتهي اسالم ارشاد و فرهنگ ةاداري همكار با »نوسال «نام به فرمهران فرهاد كهي مستند .9

.است موارد نيا ازيي هانمونه تاكستان »انگور جشن«
ي روستا اهل) ساراف (زادهيعل قربان سهراب خلخال، شاهرود در مراسم نيا معروف گرانيباز زا .10

 گريد گرانيباز .وستيپي زديا رحمت به 1388 سال در كه كرديمي باز را غول نقش كه بود دِرو
ي روستاها در كه بودندي شعبان كالم وي نجات محرم ،يشعبان حجت ،يشعبان عزت گروه نيا
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 پورعبداهللا. ل خانم را عروس نقش  در گذشته،.كردنديم اجرا را مراسم نيا خلخال رودشاه بخش
.گرفت عهده به را نقش نياي جوان پسر ،شيجا به بعدها و كرديمي باز

 در زين )8: 1372(ي عباس. است سرخواننده ؛ زيرااست ترحيصح) sar xân (سرخوان احتماالً .11
.است آورده نيچن خود تيروا

.)219: 1382 كراسنوولسكا،( ».بوده كوچكي بانو و بزرگي بانوي امعن به كَس و مس دراصل ديشا «.12
ة نوازند (گوسان يا كوسان يادآور كوسن،ي عني) Kusan Galin (نيگل كوسن نام اول جزء .13

 خود نيا كه باشد داشته همراه را آن ازي رسوبات يا گرفته آن از را نامش  شايد.است) گرد دوره
 دانست عروسي امعن به هم توان يم -استي تركي لفظ كه -را نيگل. استي گريد قيتحقنيازمند 

 كرد فرض) هاكوسان آمدن زمان (نيگل كوساني يعن »آمدن«ي امعن به را اشريافتهييتغ صورت هم و
 .است خود عروس با كهي اكوسهي يعن پنداشت؛) عروس (نيگل و كوسه نكهيا يا

.1384 ،يحصور و بعد به 329: 1387 ،بهار :ك.ن اوشيسة دربار ياسهيمقا نيچني برا .14
.)55: 1380 روزنبرگ، :ك.ن( فصل يك يا سال از سوم يك فقط ،يتيروا براساس .15
 ارشاد و فرهنگ ةادار ،يفرهنگ راثيم تهم به »انگور جشن «نام به كهي تاكستان مستند لميف نيا .16

 جشن به است، شده هيته انتستاكي شهردار به وابستهي شناستاتي ژوهشپ مركز يك وي اسالم
 طرف به كمر به زنگوله و قرمز لباس باي غول جشن، نيا در. دارد اختصاص انگورة شداياح

 را انگورش تا كند يم حمله نشانده، انگور باري باال بر خود با راي ابچه كه خر بر سوار كشاورزِ
 را خر افسار شوديم موفق انجامسر و بخنداند را مردم تا رقصديم  ورددگيبرم زيني گاه بدزدد،

 .ببرد خود با و رديگ دست به
 كرده بود كه يآورجمع راي گولعروس ازي تيروا شاتيح زمان دري مظفري محمدول اديزنده .17

 ريز اكنون و اندسپرده رشت در ايليا فرهنگ انتشارات به چاپي برا را آن فرزندانش تازگي به
 است كرده هيته نگارندهي برا ،رزانژاديمي آقا ،انتشارات ريمد را تيروا آن ازي انسخه .است چاپ

.كنم يم تشكر  ايشاناز جا نيهم در و
 و داستيپي خوب به مورد نيا آورده، خود كتاب در )113: 1352( يرازيشي انجو كهي ريتصو در. 18

 .است شده ديتأك  بسيارامر نيا بر ريتصو آن در
 در) 1387(ي كنعان و) 1384(ي حصور ،)1382 (كراسنووولسكا ،)1387 و 1376 (بهار مثال براي .19

 .اند پرداخته اوشيس به خود آثار
 گرد زمستان معتقدات و آداب و هاجشن كتاب در را نييآ نيا ازيي هانمونه) 1352(ي رازيشي انجو .20

  .است آورده
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