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�ی اص�ی آن م�ت ���وب  ����گ از و��ی با�د � ا�ن� م��ی �ای �ود دارای ����گ و �مدن خا�ی �ی     

با��م � باید �در آ�ا �دان�م. زبان، ���وص �ودمان �یو ر�وم  ���ود، ما آ�با�جا�ی � ��ز دارای ����گ، آداب

 ��دمان �روری و -�ی م�ی مان �ی با�ند � �ای ��د ر�وم ما ��و اسا�ی ��ن �رما� �ر�، ����گ، آداب و

ری �ما� و  الزم ا�ت. از ا�ن �رما� �ی م�ی � � ����ت ز�د�ی ��ه ما � �و�ی � ا�ن � وا���ه ارزش ا�ت ن�ھدا

ن�م  .آ�ھا را �دا

ک�ور  � آ�دی � ادبیات �و�

ک�ور(«� از شا� �ی ����گ عا� یا     ادب عا� یا ادب �فا�ی ا�ت. � �و�ب )»folklore�و�

ک�ور � �طا��ة ز�د�ی �ودة ��دم � ��ور �ی ��مدن �ی �دازد. ز�ا � saint yves�ع��ف �ن ا�و ( )،�و�

ک�ور � �د مل�ی یا�ت �ی �ود �  �قا�ل ادبیات �وده ، ����گ ر��ی و م��وب و�ود دارد. � ا�ن ���ی � �واد �و�

ک�ور و�ود  ����ل ��ده . دی��ی ���وط � �ودة��دم. �ثال � �ند و ��ن �و�
دارای دو �ورش با�ند،� ���وط � ��ر 

ک�ور ��ز و رد.دارد ،اما �د �با�ل و��ی آ���قا � �و��ه و �تاب �دار�د، �و�  �ود �دا

ک�ور، ف�ط ادبیات عا� مانند ��ه �، ا�سا� �   ��ق��ن �و�
ک�ور �و��ة � آوری ��ده ا�ت. ابتدا  ا��وزه �و�

،آواز�، �ا� � و... را ����و �ی ��د�د. �م �م �مام �نت �یی � � �ور �فا�ی (��رون از �در�) آ�و��ه �ی 

ک�ور ) ��ع�ق � عا� ��دم ا�ت،ادبیات عا� ��ز ��دی ���ق �ود،��و آن ��دید. �ون ����گ عا� (�و �
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با واقع�ت �ی ا��ما�ی دارد، و ز�د�ی ا��ما�ی و �����ی ، ��ش ،ا�د��ه ا�ساسات ، و ���ب و ا�دات � 

 ����ه را باز �ی �مایا�د.بنا�ا�ن ادبیات عا�،� از ا�ار�ی �طا��ه � �وا�ع �ذ��ه ا�ت.

آن ��ز اغ�ب  ا��وار ا�ت،و ���وا و �و�ما� » �یال �دازی «و » واقع ��ایی «ادبیات عا� � دو ا�ل سا��مان  

یی و رو�تایی ا�ت. ��ش آ�وز�ی ادب عا� را ��ز نباید �دیده  �دا�ت � و ت��ی �ی سادة اقوام ابتدا

کال �و��ون � �سل �عد  کام ر�تار�ی ���ت. ��ا � ���بیات ��ید و ارز�ده را با ا� � �ی �ند،�و�ب ا���

�ح��م �ی ��شد. ادب عا� � ���ی�ه ای �ای ادبیات م��وب ���وب �ی �ود، 
ا��ما�ی �ی �ود و ا�ول اخال�ی را 

ری ����گ قو�ی و ا����ار آن � �ر� دارد. (�تاب ا�سا� �ی �قوش ،�و��ه ی  ��ش ���ی � دوام و پایدا

کائ�ل ر�و��اده/��ر پ   ).1387ز�جان/-ینار��

ای � ا�ن با�د �   ادبیات �ول�و�ور ����ه آ�با�جان ���ر �نا��ه و �ع��ی  ا�ید ا�ت  ا�ن ����ق �وچک   �قد�

و � آینده شا�د  ����یات   ��ص�ی و جا��ی  را�ع � �ول�و�ور ����ه با��م و ��ش ���ی از �ر� را �ی �وان � ال�  �ود.

 �ول�و�وریک �ست و �و ��ود. الی ���ن   ادبیات 
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 چکیده 

و متون  هاي بازمانده از سانسکریت اهی به نوشتهاستان است، که با نگمهرپرستی از آیین هاي کهن ایران ب
ها، بشکوهی آن را در می یابیم. مهر پرستی پس از چندي از خاور زمین وارد  اوستایی به ویژه بخش یشت

آسیاي صغیر می شود و از آنجا به وسیله سربازان اروپایی به سرزمین آنان راه پیدا می کند و تا قرن چهارم 
از آن در ادامه می دهد. با وجود گستردگی این آیین متاسفانه امروزه آثار زیادي میالدي به حیات خود 

استوار  ادبیات فولکولوریکامروزي بر مبناي تاریخی هاي  از پژوهش خشیي ب دست رس نمی باشد و پایه
 است.

که به نوعی می  جلوه هاي گوناگونی از داستان ها، تاریخ را در خود جاي داده است از آنجا که فولکولور مردم
مهرپرستی را در دین هاي  بازتاببخشی از بر آن هستیم که  توان تاریخ شفاهی از آن یاد کرد، در این مقاله

 نشان دهیم. سهند(مراغه)فولکولور مردم 

 

 کلید واژه ها

 منطقه سهند.آیین مهرپرستی، فولکولور،  

---------------------------------------- 

 saeidsattarnejad@yahoo.comته کارشناس باستان شناسی از دانشگاه محقق اردبیلی * دانش آموخ  

 

 

 

 مقدمه

از جمله ایزدانی که در ایران باستان به ستایش پرداخته شده، مهر یا میترا می باشد که این ایزد روزگاري 
ر چنان بود که ). اهمیت مه54، ص 1381بس فراتر از عصر زرتشتی مورد تقدس واقع شده بود. (رضی، 
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داراي شهرتی جهانگیر می شود و در عصر حاضر تحقیقات ارزنده اي درباره ي زندگی و آیین او شده است. 
) آمده است. و در Mitra) و در سانسکریت میترا(Mithraمهر در اوستا و کتیبه هاي هخامنشی میثرَ(

). این نام داراي معانی چون: عهد و 492، ص 1377پهلوي میترَ شده که امروزه مهر می گوییم. (پورداوود، 
پیمان، دوستی، خورشید بکار می رود. در ضمن نام هفتمین ماه سال نیز مهر است. پس از ظهور زرتشت، بنا 
بر آموزه هاي دینی او، ایزدان قبل از او به عنوان خدایان گمراه کننده یا دیوان یاد شدند، ولی مهر تقدس 

زرتشتی شد و در رتبه ي پایین تر از اهورامزدا قرار گرفت. اهمیت مهر در  خود را حفظ نمود و وارد دین
دین زرتشتی به حدي بود که یشت دهم اوستا بنام او اختصاص یافت، که به طور خالصه چنین است: 
میثَري دارنده ي میدان هاي فراخ را ستایش می کنیم. راست سخن است. چون به رزمگاه در آید، با هزار 

ساخته، ده هزار چشم بلند، پیرامون را جست و جو گر، نیرومند، بدون خواب؛ همیشه بیدار گوش خوب 
در میان وفا شناسان، وفاشناس ترین؛ در میان دلیران، دلیرترین؛ در « ). یا55-54، ص 1381...(رضی، 

میان گشایش دهندگان، گشایش دهنده است. کسی که گله و رمه می دهد. کسی که زندگی 
). در گفتار اخیر به بخشندگی و وفادار بودن به عهد و پیمان او پی می 457، ص 1377رداوود، بخشد.(پو

 باشد. "کیشنین باشدا گدس، سؤزو گیدمز"بریم. که می توان یاد آور ضرب المثل(آتابابا سؤزو) 

امزدا و آناهیتا که در کتیبه هاي باز مانده از شاهان هخامنشی مانند اردشیر دوم و سوم، نام مهر در کنار اهور
به خواست « الهه ي آب هاست قرار گرفته است. که در سنگ نوشته اي از اردشیر دوم چنین آمده است

) را که آسایشگاهی است، من ساختم؛ بکند اهورامزدا، آناهیتا و میثرا و آنچه Hadishاهورامزدا این هدیش(
تی به خاطر جنگ هایی که میان دولت هاي ). دین مهر پرس116، ص 1380پورداوود، ».(را من ساخته ام

اروپایی با نواحی آسیاي صغیر در گرفت، سپاهیان رومی بیش از پیش با این دین آشنا شدند. مارتین 
در آیین مهري یکی از مراحلی که سالک «...) در کتاب خود چنین بیان می کند: Vermaserenورمازرن(

بنابراین اگر در میان لشگریان رومی در هر مقام و منصبی که باید از آن بگذرد، مرحله ي سربازي است... 
بودند گاهی هم اصالً شرقی بودند، عالقه اي به میترا احساس می شد، مایه ي تعجب نباید باشد. نزد همه ي 
کسانی که در زیر پرچم عقاب ارتش روم گرد می آمدند عقیده بر این جاري بود، که مورد حمایت میترا 

، ص 1345مهمی در انتشار دین مهري در رسمیت یافتن آن در نزد رومی ها بود.(ورمازرن،  باشند. عوامل
). مهرپرستی در اروپا حدود چهار قرن به حیات خود ادامه داد، این دین که پیش از ظهور مسیحیت 47-48

به اروپا وارد شده، در اروپا به روند خود ادامه می داد، با دین نو ظهور مسیحیت مواجه گردید. مسیحیان تازه 
می بایست با یک اعتقاد بزرگ و آیینی که مورد پذیرش همگان بود، به مقابله بپردازند. پیروان این دو کیش 
چنان در این زمان به مقابله با یکدیگر پرداختند که گاهی پیروز و گاهی مغلوب هم می شدند. شهرت 

اگر « ) در جمله اي چنین عنوان می کند:Renanمهرپرستی به حدي بود که مورخ فرانسوي آقاي رنان(
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علت و حادثه اي روي می داد، که ترقی دین مسیحیت را باز می داشت، هر آینه جهان از آن دین 
 ).410، ص1377پورداوود، ».(مهرپرستی بود

را  آیین مسیحیت اگرچه مدتی پس از مهرپرستی در اروپا بر سر کار آمد، ولی از این دین تاثیرات زیادي    
گرفت، که نوعی می توان گفت که مسیحیت اکثر آموزه هایش را از مهرپرستی به عاریت گرفته است. آموزه 
هاي از قبیل غسل تعمید، نوشابه ي مقدس(هوم)، نوازنده گی اي که مهرپرستان هنگام نیایش با زنگ 

، و یا روز بیست و مخصوصی به صدا در می آوردند که در مسیحیت تبدیل به ناقوس کلیساها شده است
پنجم دسامبر(شب یلدا) را روز تولد میترا است به عیسی مسیح نسبت می دادند و حتی روز یکشنبه یا روز 

) می باشد، به عنوان روز تعطیل خود قرار دادند. اگرچه این آیین با تمام گستردگی Sundayخورشید(
عامل باعث شده است که این دین میتراییسم را جهانی خود در هاله اي از ابهام باقی مانده است، که همین 

به عنوان آیین فراموش شده اي یاد کنیم، ولی باید ردپاي آن را در مشرق  زمین در متون اوستایی و 
سانسکریت و فولکولور مردم جست و در مغرب زمین هم به آثار باستانی بر جاي مانده با دید تازه اي 

 ابهامات، بهتر است از دین مسیحیت هم استمداد نمود. نگریست و حتی در شناخت پاره اي از

تقدس و گستردگی این آیین به حدي بود، چنان که متذکر شدیم، در اوستا هم وارد گردیده و دامنه ي      
آن تا حدودي هم به ادبیات دوران اسالمی بویژه در اشعار شعراي عرفانی هم کشیده شده است. در اینجا بر 

 بیان پاره اي از جلوه هاي این آیین بزرگ در فولکولور مردم منطقه بپردازیم:آن هستیم که به 

 جشن مهرگان

این جشن بزرگ که به مدت شش روز ادامه ادامه داشت، از روز شانزدهم مهرماه شروع می شد و تا بیست و 
تی و روزي یکم مهرماه ادامه می یافت. مهرگان روز فرخنده و خجسته ي غلبه خوبی بر ستم، صلح و آش

است که زارع فداکار حاصل دسترنج خود را بر داشت می کرده است. از رسومات این آیین می توان به 
، 1385نوشیدن گیاه هوم، قربانی کردن گاو و فرستادن هدایا از طرف رعایا براي پادشاه بوده است. (آخته، 

مردم بعد از فراغت از کار  ). شبیه این جشن را در آداب و رسومات چنین روایت کرده اند:86ص 
کشاورزي(خرمن) جهت شکرانه ي محصوالتی که بر داشت نمودند، قربانی(گوسفند یا گاو) را به چکان برده 
و در آنجا قربانی می کردند و شکرانه ي نعمت به جا می آوردند، و بعضی وقت ها این مراسم در خود روستا 

گفتند. در روزهاي پاییز بعد از برداشت محصول مقداري  اجرا می شد که به اصطالح به آن جشن خرمن می
از محصول برداشت شده را به ارباب می دادند. در دوره ي اسالمی جشن مهرگان به رغم سخت گیري هاي 
اعمال شده از جانب حکام به سختی جایگاه خود را حفظ کرد، اما در دوره ي مغول ها تا حدودي از رونق 

 افتاد.
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 غسل

ایرانیان باستان اهمیت وافري بر خور دار بود، تقدس آن به گونه اي است که الهه ي به نام آب در میان 
آناهیتا را ایزد بانوي آب ها می دانستند، که یشت پنجم در ستایش این الهه است، که یکی از آداب مهر 

د. به خاطر دینان شست و شویی بوده که به غسل تعمید مشهور بود که امروزه در مسیحیت اجرا می شو
همین عامل شست و شو، مهردینیان، مهرابه هاي خود را در کنار رودخانه اي می ساختند، مانند معبد مهر 
ورجویی و بادامیار آذرشهر که در نزدیکی جوي هاي آب ساخته شده است. نکته ي جالب در این مورد نیز 

ر نزدیکی آب ساخته شده اند. امروزه نیز می توان به غارهاي بخش سراجو اشاره کرد که همانند این معابد د
می توان به اهمیت آب نزد مردم پی برد که در روز آخر هفته به غسل جمعه مشهور است یا در شب هاي 

 عید مردم به از استحمام می پردازند و بعد لباس نو می پوشند.

 چهار عنصر مقدس

ردونه خورشید گفته می شود. نخستین بار عالمت صلیب شکسته که به آن گردونه ي مهر، سواستیکا و یا گ
در خوزستان یافت شده است. هر شاخه ي گردونه ي خورشید نماد یکی از عناصر اربعه(آب، باد، خاك، 
آتش) بوده که مجموعاً با گردش و چرخش خود نظام طبیعت و ذات آفرینش را حفظ نموده و حرکت و 

ان طور که نمادهاي آب، باد، خاك و آتش از نمادهاي تغییر و یا حیات و ممات را بوجود می آورند: هم
مهرپرستی به شمار می روند، نمادهاي بصري عناصر اربعه در آئین مهرپرستی نمایانگر چهار عنصر 

 ). 79، 1372ظرف(آب)، شیر(آتش)، مار(زمین) و پرنده کالغ(هوا) هستند.(ستاري، 

داراي  (آب،آتش، خاك،هوا) نیاکان ما در مواجهه با شدیدترین شرایط سخت زندگی دریافته بودند که    
نزدیک شدن فصل بهار چهار هفته آخر فصل  اهمیت خاصی در زندگی شان است. و بنا به همین جهت با 

 نامگذاري می کردند. زمستان را به نام یکی از این چهار عنصر

به  اند چون در این هفته باد با آمدن خود بنام خبرچین چرشنبه سی(باد) نامگذاري کرده اولین هفته را     
سر میگذارد و  زمین و طبیعت زندگی نوید بیداري میدهد (یئل) در یک مدت کوتاه تمامی زمین را پشت

گذاري زمین را به بیداري فرا میخواند.دومین چهارشنبه سال نیز تحت عنوان قیه چرشنبه سی(خاك) نام
شده است که با جذب گرما و حرارت بیدار میشود، سومین هفته را نیاکان ما تحت عنوان کول چرشنبه 

اند که مظهر حرارت و نور و روشنایی است، هرچند بعضی ها به اشتباه کل را به کوتاه  سی(آتش) نام نهاده
شد و به زمین حرارت میدهد بخ حرارت است که به طبیعت روح تازه می ترجمه می کنند. و آتش و نور و

 باور بودند که هر قدر آتش و خورشید را مقدس بحساب آورند همان اندازه طبیعت زودتر نیاکان ما بر این

سرزمین آذربایجان خود  هاي متعدد در بیدار میشود و به انسانها سعادت به ارمغان می آورد. بودن آتشگاه
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اند. آب مظهر و نماد  میان ما بوده داراي چه اهمیتی درشاهدي بر این ادعاي ماست که آتش و خورشید 
آب) نامگذاري کرده اند بنا به اهمیت  حیات و تجدید زندگی است آخرین هفته را بنامآخیر چرشنبه سی (

مایه حیات انسان است و برفها و یخهاي زمین آرام آرام ذوب  وجود آب(سو) در زندگی انسان که بعنوان
 نیاکان ما از اهمیت و ارزش بسیاري برخوردار بود. ايمیشوند این موضوع بر

اود) (یئل) جان میگیرد. نیاکان ما ) (در آخرین چارشنبه سال (سو) با قدرت و نیرو و کمک (تورپاق      
هاي متعدد جشن میگرفتند و پایان یافتن  سرایی و آیین هاي گوناگون با نغمه بیداري زمین را با مراسم

چهار الهه دست در دست همدیگر با خواندن  همدیگر تبریک میگفتند. و این نی را بهروزهاي سخت زمستا
 :این شعر

 گلدي سو گلدي ها، اود گلدي ها، یئل

 تاخیل ایل گلدي تزه –تزه عومور 

دیدن این وضعیت به جشن و پایکوبی در  ها را به مردم به ارمغان می آورند و مردم نیز با دنیاي روشنایی     
ها و آداب و رسوم پرشکوهی را به اجرا میگذارند.تا چند سال پیش در بیشتر  پردازند و مراسم میطبیعت 

هاي ذکر شده مراسم گرفته می شد و در هر یک از آنها غروب روز  روستاهاي بخش در هر یک از چهارشنبه
پا می شود. این ي آخر سال رسم آتش افروزي بر سه شنبه آتش افروزي می شد. امروزه فقط در چهارشنبه

 چهار هفته به عنوان نمادي از همان چهار عنصر مقدس محسوب می شود. 

 گاو کشی

یکی دیگر از مراسمات، مهرپرستان؛ قربانی کردن گاو بوده، از آنجا که میترا گاوي را در غاري ذبح کرده 
 مهرپرستان به یاد بود آن در مراسمات شان گاوي را سر می بریدند.

ا صبح زود قبل از طلوع آفتاب شب چهارشنبه سوري مردم سراجو در میدانی باهم سرشاخشان گاو نر ر     
آفتاب اسیر «...می کنند که در کتاب مقدمه اي بر دده قورقورد از آقاي سید سالمت چنین نقل می شود

گاو اهریمنی  شده به دست اهریمن قبل از بوجود آمدن انسان اول گاه چهارم، طی مبارزه اي رب النوع گاو با
 ).246،ص 1376سیدسالمت، ».(هماورد خود و فاتح شدن در برابر او، موفق به رهایش آفتاب می شود

که این رسم را در منطقه اي سراجو بخصوص در شهر خداجو در زمان هاي قدیم اجرا می کردند که می      
یشه در دوره ي باستان داشته است احتماالً ر منطقهتوان چنین گفت که سرشاخ کردن دو گاو در نزد مردم 

که سینه به سینه حفظ شده است و امروزه نزد مردم مفهوم آن مشخص نیست. و به نوعی بازي مبدل شده 



 فولکولور آذربایجان                                                                                  سعید ستارنژاد

است، همان طور که گاو بازي در کشور اسپانیا به یک نوع بازي تبدیل شده است و مردم اسپانیا را 
 گاوباز(ماتادور) عنوان می کنند.

 کالغ

باید پله به پله آنها را طی کنند تا آخر به مرتبه ي پیر برسند،  به هفت مرحله اعتقاد داشتند، کهمهرپرستان 
که با ال ترین مرتبه ي مهرپرستی تلقی می شد. کالغ؛ اولین مرحله از مراتب مهرپرستی است. پیام آور از 

است. عالمت  کرده قلید کالغ میزده یا ت باشد. نوچه در هنگام مراسم نقاب کالغ بر چهره می جهان باال می
است. این  اند. عنصر هوا عنصر مخصوص کالغ بوده مخصوص او چوبی است که دو مار به دور آن چنبره زده

شدند.  مرحله مربوط به خدمه بوده و کسانی که تازه وارد بودند باید مدتی به عنوان خدمتکار مشغول می
روزه در سخن، از کالغ تحت عنوان پیام آور نیز یاد می شود. کالغ آز آنجا که پیام آور دین مهري است، ام

  "قارقا سؤز گتیرندي"

 نقش میترا

مردم در خانه ها و بعضی وقت ها در پشت بام ها شب چهارشنبه سوري نقش یک انسانی را می کشیدند      
گی و سال جدید می می گذاشتند، و اعتقاد بر آن بود که موجب خیر و برکت در زند "ننه  "و نام آن را 

شود. امروزه می دانیم که در روزگاران قدیم کشاورزي مهم ترین درآمد مردم روستاها بوده است و این 
کشاورزي شدیداً به نور خورشید احتیاج دشت و از آنجا که مهر همان خورشید است شاید بتوان این نقش 

 ت که به نقش مهر نزدیکتر باشدهاي کشیده شده در شب چهارشنبه سوري را با احتیاط بتوان گف

 ساري گلین:

 30Tفولکلور30Tهاي  یکی از تصنیف 30T( Sari Aghjik)ارمنی30Tبه  30T( Sarı gəlin)ترکی آذربایجانی30Tه بساري گلین 

است که در میان مردم قفقاز ، آذربایجان ، ارمنستان ، ایران و ترکیه متداول  ارمنستانو  آذربایجان
 (سایت ویکی پدیا).است

نـین  لردن بیري سایـیلیر. سالور قازانـین خانمانی ساري گلین اویونو, ان اسکی آیین, اویون مراسیم 
 یـیغماالنما, بویوندا دئییلیر.

آلتون بان ائولرین کافرلر  -غیندان قازان بگین اوردوسونا گلديشوکلی ملیکین قوشونو, دون بوجا«
بویو اوزون بورال خاتون اسیر گئتدي. قازان بگین قاریجیق اولموش آناسی قره دوه بوینوندا آسیلی  …چاپدیالر,

 »).فرزانه«(کیتاب دده قورقود » گئـتدي, خان قازانـین اوغلو اوروز بگ, بوینو باغلی گئـتدي.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
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دن عبارتدیر, کی ملیک شوکلی الینده اسیر گئدیر. بو اسارت  ین»گونش«سینین  ائولر, ایشیق اولکه آلتون بان
ري, زامان آپاریر. اون آلتی ایلدن سونرا, اوروز, گونش (یا  ایل قده 16النووو) ایله بیرگه  -و-اوروز (اینک رب

قـیزي آدالنـیر) یاردیمی ایله, نین  دن عبارتدیر و ملیک شوکلی کی اسیر دوشموش گونش -سلجان خاتون
یه داخیل اولماقال و غلبه چالماقال,  له موباریزه دوستاقدان قاچیر و دوباره قایـیدیب بیر قارا وحشی اینک

گونشی اسارتدن آزاد ائدیب, اؤز بوینوزالري اوسته حمل ائدیب, قازان بگین یاردیمی ایله محلینده نصب 
 ائدیرلر.

مک  نی عزیزله یه داخیل اولماقدان اؤنجه بو موباریزه , قارا وحشی اینکله موباریزهساري گلین رقصی, اوروزون
  »,تمنا», «طلب« -دیر. فیگورجا, بیر قول باغلی, بیر قول آچیق, گؤز گونشده آیین, مراسیم ایفاسی

شه, کدن, گون یه داخیل اولوب, اوره ده, گؤستریلیر. او کس کی موباریزه ان یوکسک درجه …»شیدالیق«
ایشیغا, عاشیقدیر و بو عئشق علویت, باشی اوجالیق, عدالت و دونیانی ایشیق طرفینه چاغیرماغا, دوغرو اولور. 

آیینی  -دیر. دئمک, ساري گلین گونشین اهریمن الیندن آزاد اولما مراسیمی , گونشsariلی,  دئمه
 .http://ishiq.net/?p=2817 (سید سالمت, میر علی). سایتسایـیلیر

از لحاظ لغوي در تورکی آزربایجانی یعنی عروس زرد یا عروس مو (Sarı gəlin) ري گلین : ساري گلینسا
طالیی که در افسانه هاي آزربایجان اشاره به خورشید است. براساس افسانه، خورشید در سه هزارمین سال 

ماتریالیزه شده است. خلقت دزدیده میشود.تالش براي آزادي خورشید و حسرت آن در موسیقی آزربایجانی 
براي ساري گلین در آزربایجان رقص زیبایی وجود دارد که حرکات آن حس تمنا و خواستن را در انسان 

 حرکات پا و دست انجام میشود4/3دستها به سمت آسمان باز میشود و با ملودي نرم  .زنده میکند

ان ورزقان، استان آزربایجان شرقی، از منطقه سؤنگؤن در شهرست 1376یافته هاي باستان شناختی در سال 
قدمت این رقص باستانی را به هزاره هاي قبل از میالد می رساند . بنا به تفسیر محقق برجسته اساطیر و 
هنر آزربایجان، میرعلی سید سالمت، این رقص مراسم آزاد کردن خورشید از اسارت است (سیدسالمت 

دستی بر شانه به نشانه ایثار و اهریمنی در سمت  ,سمت چپ در تصویر این سنگ نگاره ، انسانی در. )1382
راست خورشید اسیر را در دست دارد. رقص ساري گلین، رقص مبارزه براي رهایی خورشیدي است که 
اهریمن آن را به اسارت برده است. انسانی که براي رهایی آن آمده، چنان شیفته خورشید است که حاضر به 

رهایی آن است. هنر آزربایجان در انواع خود این اندیشه رهایی بخشی به دیگري را فداي جان خویش در راه 
بازنمود می سازد: هنر صخره اي با نگاره رقص ساري گلین، هنر موسیقی با آهنگ ساري گلین، هنر رقص با 

ن گفت رقص ساري گلین، هنر گلیم بافی با طرح هاي خورشید اسیر. (اصغر ایزدي جیران) بنابراین می توا
آزادي اي که خود مبناي  .هنر آزربایجان، هنر رهایی بخش است. آزادي نتیجه این هنر رهایی بخش است
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کنش هنري است. ترانه اي مردمی که بر ساکنین منطقه آزربایجان تداعی گر هنر رهایی بخشی است که از 
 ایثار به رهایی می انجامد.

پایی پیدا کرد.آهنگ و موسیقی ساري گلین سالهاي سال  اما در موسیقی هم میتوان از ساري گلین رد و
این ي سینه به سینه به ما رسیده و از تصنیف هاي فولکلور آزربایجان محسوب میشود.خوانندگان مشهور

عالیم قاسیم اوف  ,آلیهان صمد اوف  ,آهنگ و شعر را خوانده اند از جمله آنها می توان به قدیر روستم اوف 
 ردماهسون کیرمیزي گول,پریسا ارسالنی و صفورا علیزاده اشاره ک , رشید بهبود اوف, 

 /)http://turkoglu.atspace.cc(برگرفته از سایت 

 نتیجه گیري

، هر چند که در این سهنداین بود گوشه هاي مهمی از آیین اسرار آمیز مهرپرستی در فولکولور مردم منطقه 
ه آثار زیادي از آیین مهرپرستی در آذربایجان باقی مانده است، مقاله به صورت خالصه بیان شد ولی از آنجا ک

بی شک در فولکولور مردم منطقه نیز باید شاهد ردپاهایی از این دین باشیم چرا که  آداب و رسومات هر 
ملتی گویاي بخشی از تاریخ آن ملت است، ملتی که در طول تاریخ حوادثی را تجربه کرده و سینه به سینه و 

داستان، ضرب المثل(آتا بابا سؤزلري) و یا در طی اجراي مراسمات سنتی یه نمایش در می آورند.  در قالب
که یکی از این مراسمات، مراسم چهارشنبه سوري است که با توجه به عناصر موجود که در طی اجراي 

می کند. که مراسم مشاهده می شود، قابل تعق می باشد که ما را رهنمون آیینی کهن به نام مهرپرستی 
پیشینه اي کهن در مراغه دارد که مؤیدش معبد ورجویی می باشد. که از طرف محققین زیادي جزئ از 

 .معابد مهري قلمداد شده است
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