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چکیده

ری است و ازدواج جایگاهی ویژه در های جامعة بش ترین هسته نهاد خانواده یکی از اصلی
های بسیاری  ها و ترانه ها، مثل تشکیل این هستة اساسی دارد. در ادبیات عامة ایران نیز قصه

قصه از  54با محوریت ازدواج خلق شده است. این مقاله بر آن است که با بررسی 
زد و با واکاوی ها بپردا در آن  گیری ازدواج به چگونگی شکلخانوم،هایمشدیگلینقصه

ها، گامی در جهت شناخت بهتر تخیل جمعی مردمان  های تکراری در قصه ها و گره کلیشه
ها، وجود  های گذشته بردارد. نکتة اصلی در بیشتر این قصه این سرزمین در دوره

هایی چون حسادت، عشق در یک نگاه، ازدواج دختر فقیر، پسر پادشاه یا پسر فقیری  کلیشه
ه شد و ... است. در بیشتر موارد عاملی شر وجود دارد که مانع ازدواج دو طرف که داماد شا

قهرمان به  -ی استئکه در برخی موارد نیرویی ماورا -است و در پایان با کمک نیروی خیر
 وصال و خوشبختی خواهد رسید.

 خانوم. های مشدی گلین شناسی، قصه: ازدواج، ادبیات عامه، شکلهایکلیدیواژه
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قدمه.م1

آل و تشکیل خانواده  ترین هستة اجتماعی است و یافتن همسری ایدهنهاد خانواده مهم

معتقد است عشق ناشی از نیاز  5رود. فروم شمار میترین نیازهای بشر به یکی از اساسی

انسان به دور ماندن از جدایی و تنهایی است؛ زیرا غلبه بر جدایی و احساس تنهایی، 

 (.85: 5935)شمشیری، ر در طول تاریخ بوده است ترین مسئلة بشمهم

ها و آرزوهایش به  ها، ترس بشر در طول تاریخ برای توضیح مسائل زیستی، خواسته

های مختلفی رو کرده و آنچه در تخیل جمعی مردمان گذشته وجود داشته از  روش

شفاهی منتقل نسل به صورت  به سینه و نسل به ها سینه سرودها و اوسنه ها، طریق اسطوره

انسان اساطیری با قصه زاده شده و با قصه هیئتی یافته که زندگی گروهی و  .شده است

ترین ابزارها در شناساندن  دانش قومی را یار و مددکار شده است. قصه ازجمله پرتوان

 .(558-551: 5981دوست، )میهنانسان به انسان است 

ای هستند که  ا مظهر آرزوهای نهفتهه ها و قهرمانان آن به گفتة سیروس پرهام قصه

دل خانه کرده و چون در صحنة زندگی به حقیقت خانة خاطر مردم سادهها در نهان قرن

 (.549: 5966)میرصادقی،  اندهشد گر ها جلوه ها و داستان اند، در قصهنپیوسته

 -های ازدواج همواره یکی از عوامل پدیدارشناختی فرهنگی در طول تاریخ، گونه 

های  های هر ملت ریشه های ازدواج در باورها و سنت اجتماعی جوامع بوده است. گونه

مانده از آن گونة فرهنگی جاها بررسی آثار به های شناخت آن عمیق دارد و یکی از راه

  (.541: 5983)جعفرپور، است 

شناسیواهمیتآن.شکل2

  حت دربارة شکل نظر دادندبار به صرا گرایان برای نخستینها یا صورت فرمالیست

ها دربارة شکل اثر ادبی بر  رویکرد اساسی فرمالیست (.66: 5988بابا، مهر و کریمی قره)مشتاق
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این باور استوار بود که هر نکتة ادبی از واژه تا سخن، باید در پیوندی که با دیگر 

ختار یا شالودة یابد، بررسی گردد و شناخته شود و به این اعتبار شناخت سا ها می نکته

 )همانجا(.ترین جنبة پژوهش ادبی است  اصلی اثر مهم

ای برای  شناخت ماهیت موضوع و محتوا و همچنین شکل یا فرم هنری، مقدمه

شناسی هم در شکل (.61: 5983طلب، )نوروزی تحلیل و بررسی رابطة فرم و محتواست

را یاری تواند کرد و شناخت فرهنگ، هم در شناخت اشتراکات فرهنگ بشری، محققان 

ده راهی بر کورهگمان کورهراهی به سواد اعظم معرفت جوهر انسان نباشد، بیاگر شاه

 (.55: 5968)سرامی، آگاهی به عوارض انسانیت خواهد بود 

خانومقصهشناسانة ازدواج در بررسی شکل گلین مشدی که یکی از  -های

واند فرهنگ عامه و همچنین تخیل ت می -های عامه است های مکتوب داستان گنجینه

هایمشدیقصهتر نشان بدهد. کتاب جمعی مردم را دربارة ازدواج، به صورتی واضح

خانوم از این کتاب   قصه 54قصه است. در این مقاله به بررسی  551شامل گلین

ها ازدواج یکی از موضوعات قصه )خواه اصلی و یا  خواهیم پرداخت که در همة آن

 ح شده است.فرعی( مطر

بلکه  چندان طوالنی نیست؛شناسانه در ادبیات فارسی پیشینة تحقیقات شکل 

مهر و )مشتاقاند گرایانه روی آوردههای صورت به بررسیپژوهشگران در سه دهة اخیر 

توان به  اند، می شناسانه پرداختهازجمله آثاری که به بررسی شکل (.66: 5988بابا، کریمی قره

رنگکتاب  رنجخاراز های  شناسی داستانشکل»نوشتة قدمعلی سرامی، مقالة  گلتا

شناسی  شکل»مقالة بابا و مهر و کریمی قره نوشتة مشتاق« آبادیکوتاه محمود دولت

 اشاره کرد. ابوالمعالی الحسینینوشتة نسرین « شاهنامهازدواج در 
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.چارچوبنظری3

هاهایبررسیقصه.جدول1-3

(31-1333:21)ساتن،(*313)2(2(و)1کرۀدریایی)-1جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

العاده؛ حسادت زنان  اسب شاهزاده کرة دریایی است با نیرویی خارق

ها؛  های اسب به شاهزاده برای رهایی از دسیسه سرا به شاهزاده؛ کمک حرم

 شدن شاهزاده شدن در باغ پدر دختر؛ عاشق فرار پسر از شهر خود و باغبان

و ازدواج با دختر پادشاه آن شهر؛ پادشاه شهر پسر را به عنوان داماد قبول 

 کند. بودنش او را جانشین خود می اما بعد از اثبات شاهزاده ،ندارد
 

هایویژگی

 بارزطرفین

 و بسیار زیبا هستند.   دختر و پسر هر دو شاهزاده

دختر نیز به محض  ( شروع عشق از جانب پسر است؛ اما5در کرة دریایی ) عشق

رود. در کرة دریایی  شود و از شدت عشق از هوش می دیدن او عاشق می

شود و با دیدن  بودن پسر مطلع میشکل اتفاقی از شاهزاده ( دختر به5)

 شود. زیبایی پسر عاشق او می
 

 

 عنوان باغبان کار کند. پدر دختر شاهزاده مجبور است در باغ پدر دختر به موانعازدواج

 تواند او را به عنوان داماد خود قبول کند. نمی

کند. ها و خطرها آگاه  سر را از دسیسهتواند حرف بزند و پ کرة دریایی می نیروهاییاریگر

 کند. این اسب برای ازدواج به او کمک می

(11-11)همان،(B 615محمدوطلسمدخترشاپورشاه)ملک-2جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

محمد با عبور از آن؛  شدن برادران ملک ای ممنوعه و طلسم وازهوجود در

محمد به دنبال برادران و فرار از طلسم با راهنمایی دو کبوتر و  رفتن ملک
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ازدواج با دختر شاپورشاه؛ عشق پسر پادشاه مصر به دختر شاپورشاه با 

دیدن لنگه کفش او؛ بردن دختر با مکر و حیله به مصر؛ نجات دختر توسط 

محمد از  محمد و وزیر با راهنمایی دو کبوتر؛ نجات دو برادر ملک ملک

 طلسم دختر.
 

هایویژگی

 بارزطرفین

محمد شاهزاده است. دختر نیز با توجه به عنوان داستان شاهزاده است.  ملک

 دختر زیباروست و صاحب چوبدستی و اسبی با نیرویی سحرآمیز است. 

رود و با کمک  انش از طلسم نزد دختر میمحمد برای رهایی برادر ملک عشق

شود. دختر به همین سبب حاضر به ازدواج با  کبوترها به طلسم گرفتار نمی

کند. در  محمد از عشق، دختر برادران خود را فراموش می شود. ملک او می

بیند و ندیده  کفش دختر را در آب میادامة قصه، پسر پادشاه مصر لنگه

 شود. عاشق صاحب آن می
 

شود، به کمک چوبدستی خود  دختر هر کسی را که به قلمروش نزدیک می موانعازدواج

 کند. به سنگ تبدیل می

گویند. در پایان داستان  محمد می دو کبوتر سخنگو راز طلسم را برای ملک نیروهاییاریگر

 محمد را زنده کند. کنند تا ملک نیز دو کبوتر به وزیر کمک می

(13-11)همان،سکبلورعرو-3جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

خریدن عروسک توسط تاجر برای همسر خود؛ شباهت عروسک به انسان 

شدن پسر پادشاه پس از دیدن او از پشت پنجره؛ تدبیر تاجر و عقد و عاشق

دختر خواهرزادة تاجر و شاهزاده بدون اینکه شاهزاده بداند؛ اطالع شاهزاده 

است؛ و پسندیدن دختری که به عقدش  از اینکه معشوقش عروسک بوده

 درآمده است.
 

پسر شاهزاده است، ولی معشوق او عروسک است؛ دختری که شاهزاده با هایویژگی

 دختری زیباست. ،کند او ازدواج می
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 بارزطرفین

فهمد  شود. در پایان قصه شاهزاده می شاهزاده با یک نظر عاشق عروسک می عشق

کنند،  شاهزاده دختری را که برایش عقد میکه عاشق عروسک بوده است؛ 

 پسندد. می

 معشوق عروسک است. موانعازدواج

 شود. با تدبیر تاجر، مشکل ازدواج حل می نیروهاییاریگر

(53-51)همان،*(B312)3(2(و)1درویشودخترپادشاهچین)-3جدولشمارۀ
هایکنش

 اصلی

عای درویش مشروط بر اینکه اگر نشدن پادشاه و حل این مشکل با ددار بچه

سال به درویش بدهند؛ برگشت درویش پس از  او را یک ،بچه پسر شد

شدن پسر  دادن عکس دختر پادشاه چین به پسر؛ عاشق چهارده سال و نشان

شدن دختر پادشاه چین با دیدن پسر؛  با دیدن عکس؛ رفتن به چین و عاشق

ی دختر توسط درویش و ازدواج ها؛ درمان بیمار مخالفت شاه با ازدواج آن

 دختر و پسر
 

هایویژگی

 بارزطرفین

دختر و پسر هر دو شاهزاده هستند، ولی پسر با شمایل درویشی به بارگاه 

( دختر پادشاه چین زیباست و پسر با دیدن 5رود؛ در قصة ) پادشاه چین می

 ( پسر بسیار زیباروست. 5شود؛ در قصة ) عکس شیفتة او می

شود و همراه درویش به  ( پسر با دیدن عکس دختر، عاشق می5)صة در ق عشق

لباس درویشی شیفتة او  بار دیدن پسر در با یک رود، دختر نیز چین می

 شود. تنها با شنیدن وصف شاهزاده، عاشق می ( دختر5شود. در قصة ) می

ر کس ( افعی درون شکم دختر جای دارد و به همین دلیل ه5در قصة ) موانعازدواج

( افعی در دماغ دختر 5میرد. در قصة ) می ،نفسش به نفس دختر بخورد

 جای دارد.

به شرط اینکه دختر را به  ،کند درویش در هر دو قصه دختر را معالجه می نیروهاییاریگر

 پسر بدهند.
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(113-111()همان،311کفش)فروشولنگهدخترماهی-6جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

فروش  ماهی به دختر ماهی کردن ننه ربانی نامادری به دختر؛ کمکظلم و نامه

ماهی؛ جاماندن کفش  به جای مادرش؛ رفتن دختر به مهمانی با کمک ننه

کفش دختر؛  شدن پسر پادشاه اصفهان تنها با دیدن لنگه دختر و عاشق

 کارشکنی نامادری برای اینکه دختر خود را به عقد شاهزاده در بیاورد.

 

هایویژگی

 بارزطرفین

پسر شاهزادة اصفهان است، اما دختر از طبقة پایین جامعه است؛ دختر 

 بسیار زیباست. 

 شود. عاشق او می ،کفش دختر شاهزاده تنها با دیدن لنگه عشق

 کند. های خود راه ازدواج دختر را سخت می نامادری با حسادت موانعازدواج

کند تا به مهمانی برود و ترفندهای  تر کمک میبه دخ یک ماهی سخنگو نیروهاییاریگر

 کند.  نیز نقش برآب می نامادری را

(111-113()همان،313عاقبتحلواخوردنسهدخترخارکن)-5جدولشمارۀ

هایکنش
 اصلی

دختران  رها کردن خوردن سهم حلوای مهمان مرد خارکن توسط دخترانش؛
کبوتر و رسیدن به  تن راه به کمکیاف در بیابان به مجازات این کار خطا؛

کردن شاه به سه دختر و ازدواج دختر اول و دوم با  کمکشکارگاه شاه؛ 
 ازدواج دختر سوم با پادشاه. پسران وزرا؛

هایویژگی
 بارزطرفین

کنند  ای فقیر هستند؛ دختر اول و دوم با زیرکی سعی می دختران از خانواده
د، ولی دختر سوم تنها هنر خود را خود را نزد شاه شایسته نشان بدهن

 کند.  زاییدن پسر برای شاه بیان می

گوید که اگر شاه من را  در قصه خبری از عشق نیست. دختر سوم به شاه می عشق
زایم. شاه از اینکه دختر او را که پیرمرد است قبول  بگیرد، برای او پسر می

 آید. کند، خوشش می می

 تری ندارند. اند و حامی و بزرگ ابان رها شدهسه دختر در بی موانعازدواج

ها  دهند. شاه با شنیدن داستان آن دو کبوتر سخنگو راه را به دختران نشان می نیروهاییاریگر
 ها باشد. تر آن کند که بزرگ قبول می
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(111-116پسرفقیرکهبادخترعمویشفرارکرد)همان،-3جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

خالفت عمویش با ازدواج او و دخترش؛ فرار دختر و پسر و فقر پسر و م

رفتن به اصفهان؛ نوشتن عریضه به شاه و درخواست کمک از او؛ حل 

 مشکل توسط شاه.

هایویژگی

 بارزطرفین

 خانوادة دختر ثروتمند است؛ اما پسر ثروتی ندارد.

عشقوشیوۀ

 آشنایی

ای به هم رسیدن از دخترعمو و پسرعمو همدیگر را دوست دارند و بر

 کنند. شهرشان فرار می

 سبب فقر پسر با ازدواجشان مخالف است. پدر دختر به موانعازدواج

 کنند. ها کمک می و نیز تاجری در اصفهان برای ازدواج به آن شاه نیروهاییاریگر



(213-111)همان،الرشیدتوشبودصندوقیکهسوگلیهارون-1جدولشمارۀ

هایکنش

 صلیا

الرشید در صندوق خریدن صندوق دربسته توسط پسر؛ یافتن سوگلی هارون

 شدن از توطئة اطرافیان علیه سوگلی؛ رساندن سوگلی به و مطلع

 عنوان پاداش.سرا بهالرشید؛ ازدواج پسر با یکی از دختران حرمهارون

 

هایویژگی

 بارزطرفین

ار است. دختر قصه دختری ای معمولی است که به دنبال ک پسر از خانواده

 سرای هارون است. از حرم باکره

 دهند، عشقی در میان نیست. عنوان پاداش به پسر می دختر را به  عشق

(111-132)همان،(D 1311()2یهکالغشدچهلکالغ)-1جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

ای طال توسط مرد خارکن؛ طالق همسر اول به دلیل عدم  پیدا کردن خمره

داری؛ تاجرشدن مرد و شراکت او با شخصی دیگر؛ دیدن دو دختر  راز نگه

شدن خارکن و شریکش؛ تالش مرحله به ای ثرتمند و طالب  ه از خانواده

 مرحله برای ازدواج. 
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هایویژگی

 بارزطرفین

یابد. شریک او از کودکی در بازار بوده و  به ثروتی عظیم دست می خارکن

 ای ثروتمند هستند. ارکن است؛ دو دختر از خانوادهآورتر از مرد خ زبان

عشقوشیوۀ

 آشنایی

روند و هر دو مرد  دختران برای خرید به حجرة خارکن و شریکش می

موضوع را با دخترها در میان  ،شوند. در روز اول دیدار ها می طالب آن

دختران نیز راضی به ازدواج هستند. دخترها به مرد خارکن و  گذارند می

ها را کرایه کنند تا بتوانند به  دهند که خانة آن ریکش پیشنهاد میش

 خواستگاری دختران بیایند.

مرد خارکن و شریکش کسی را ندارند که برایشان به خواستگاری برود و  موانعازدواج

 این از نظر خانوادة دختران پذیرفتنی نیست.

 گشاید. با خانواده و ازدواج می راهنمایی دختران راهی برای آشناشدن  نیروهاییاریگر

(113-113()همان،135عهدشبزفاف)-11جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

؛ ها آن عشق پسرعمو به دخترعموی ثروتمند و مخالفت پدر دختر با ازدواج

عقد دختر برای پسر وزیر و گرفتن عهد از پسر وزیر؛ ماندن پسر وزیر بر 

دلیل مردانگی به ازدواج معشوقش بهشدن پسرعمو سر عهد خود و راضی

پسر وزیر؛ بازکردن زبان دختر پادشاه توسط پسر و ازدواج با دختر پادشاه 

 به پاداش این کار.

 

هایویژگی

 بارزطرفین

بودن  پسرعمو جوانی است مسگر و باگذشت؛ دختر پادشاه تظاهر به الل

 کند  می

مسگر به دخترعمویش در قصه صحبت از دو عشق است، یکی عشق پسر  عشق

 فروش. و دیگری عشق دختر پادشاه به پسر سبزی

 دلیل فقر پسر. مخالفت پدر دختر به موانعازدواج

 شیر و دزد در رسیدن پسر به دختر شاه مؤثر هستند. نیروهاییاریگر
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(233-225)همان،الرشیدحسنوخلیفههارون-11جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

ای زیبا خالف میل  مانی و خوردن شراب از دست رقاصهرفتن حسن به میه

پدر؛ فرار از خانه از ترس پدر و رفتن به بغداد؛ زیبایی حسن و عشق دختر 

ها خالف نظر خانواده؛ عشق دختر دیگر وزیر به  وزیر به او و ازدواج آن

یافتن جریان سبب مکر خود او؛ پایان شدن دختر دوم وزیر بهحسن؛ کشته

 اخلة هارون.قتل با مد
 

هایویژگی

 بارزطرفین

 حسن بسیار زیباست؛ دختر وزیر نیز زیبا و با جسارت است.

. عشق حسن به دختر رقاصه که بدون 5قصه سخن از چند عشق است:  در عشق

. عشق دختر وزیر به 5شود.  فرجام است و باعث فرار حسن از شهر می

ها که  او و رابطة پنهان آن. عشق خواهرزن حسن به 9ها.  حسن و ازدواج آن

 شود. به مرگ خواهرزن منجر می
 

 پذیرد. ها را نمی دلیل انجام کار خطای دختر و حسن، آن وزیر به موانعازدواج

 خلیفه حامی حسن و دختر است. نیروهاییاریگر

اسداهللکههمدخترعموشوگرفت،همدخترپادشاهو-12جدولشمارۀ

(211-213)همان،

هایکنش

 اصلی

بریدة هم هستند؛ عالقة زیاد شاه به اسداهلل و اسداهلل و دخترعمویش ناف

بودن اسداهلل از تدارک مراسم عروسی برای او و دختر خودش؛ ناتوان

کار بستن سیاست برای ازدواج با دخترعمو و سرباززدن از تصمیم شاه؛ به

 ازدواج دوم با دختر شاه.
 

هایویژگی

 بارزطرفین

اهلل تاجرزاده، باهوش و مالزم شاه است؛ هر دو دختر قصه زیبارو اسد

 هستند.
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ورزند و  بریدة هم هستند و به هم مهر می اسداهلل و دخترعمویش ناف عشق

 کنند. مجبورند به صورت پنهانی ازدواج 

درخواست شاه برای ازدواج دخترش و اسداهلل، مانع ازدواج او و  موانعازدواج

 .دخترعمویش است

 کند. ذکاوت اسداهلل مشکل را حل می نیروهاییاریگر



(C 1351گرفت)غیرتپادشاهکهازماهینررومیزنبی-13جدولشمارۀ

(213-211)همان،

هایکنش

 اصلی

شدن  خیانت زن شاه و اثبات این موضوع به شاه توسط دختر کلفت؛ کشته

 زن خیانتکار؛ ازدواج شاه با دختر. 

ایهویژگی

 بارزطرفین

 کند.  دختری کلفتی است که با زیرکی خیانت همسر شاه را به او ثابت می

 عشق نیست، تنها پاداشی است برای دختر  دلیل ازدواج عشق

(312-213)همان،(663برادرناتنیوگنجآقاموشه)-13جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

در حق تر  حقی برادر بزرگسه برادر و ناتقسیم ناعادالنة میراث پدری بین 

شدن  برادران؛ رسیدن برادر ناتنی به گنجی فروان با کمک یک موش؛ شریک

 تر؛ ازدواج دو برادر با دختران وزیر.  دو برادر کوچک
 

هایویژگی

 بارزطرفین

 برادر ناتنی در این قصه فردی ساده و باسخاوت است. 

کردن او عاشق  شنیدن صحبتآید و با  وزیر به حجرة پسر می دختر نخست عشق

 شود. می

داند که نیست تا برای  نکردن خود را نبودن مادر می برادر ناتنی دلیل ازدواج موانعازدواج

 ها به خواستگاری برود. آن
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شوند. همسر  آورد و هردو ثروتمند می موش برای دو برادر اشرفی می نیروهاییاریگر

 کند. ها مادری می وزیر در حق آن نخست

(121-111)همان،*(351حاتمطایی)-16جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

تصمیم حاتم برای کمک به جوانی که از غم عشق ناالن است؛ تنها شرط 

دادن به سؤالی سخت است؛ رفتن حاتم به سفری پرخطر  ازدواج دختر پاسخ

دادن اتفاقاتی همچون کمک به آهو و شغال و  برای یافتن جواب و رخ

ها؛ ازدواج حاتم با دختر شاه خرسان و دختر ماهی در  شدن با آن تصحب هم

 طول سفر؛ رفتن به کوه قاف و یافتن پاسخ و رسیدن جوان به عشقش.

هایویژگی

 بارزطرفین

 آباد. پسر عاشق شاهزادة شام است و دختر ملکة عشق

سان عشق شاهزاده است؛ ازدواج حاتم با دختر شاه خر ابتدای قصه سخن از عشق

 گیرد. و دختر ماهی با پیشنهاد دختران و تقریباً با اجبار صورت می

 شرط ازدواج، یافتن پاسخ برای سؤالی سخت است.  موانعازدواج

شود. در طول سفر  کند و راهی سفر می حاتم طایی به جوان کمک می نیروهاییاریگر

 کنند.  حیوانات سخنگو و موجودات خیالی به حاتم کمک می

زندگیدختریکهازپدرشتسبیحمرواریدسوغاتیگرفت-15لشمارۀجدو

(313-311)همان،

هایکنش

 اصلی

خواهد که تسبیح مروارید برای او سوغات بیاورد.  دختر از پدر خود می

نرسیده به شهر خود، غالمی همراه با جوان زیبارو از جوی آب بیرون 

به شرطی که صاحب تسبیح را به  دهند، به او تسبیح مروارید می آیند و می

ازدواج خواهر دار شدن؛  با جوان زیبارو و بچه او بدهند؛ ازدواج دختر

 تر دختر با پسر باغبان این جوان.  بزرگ

هایویژگی

 بارزطرفین

هایی زیر  زاده است؛ پسر جوانی ماهرو و ثروتمند است که خانهدختر تاجر

 چشمة آب دارد.
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تر با  اول، تسبیح مروارید است. در ازدواج خواهر بزرگ تنها دلیل ازدواجِ عشق

 شود.  پسر باغبان، پسر پس از دیدن دختر خواهان او می

(333-332()همان،311دزد)جمشیدودیبسیبملک-13جدولشمارۀ

هایکنش

 اصلی

سبب این  ولیعهدشدن او به دزد را و جمشید دست دیو سیب کردن ملک قطع

جمشید در چاهی که مکان دیو  برادران و انداختن ملک شجاعت؛ حسادت

است؛ دیدن دختر پادشاه هند در چاه و پیداکردن شیشة عمر دیو با کمک 

 جمشید با دختر پادشاه هند. دختر؛ کشتن دیو و ازدواج ملک

هایویژگی

 بارزطرفین

 شود.  شدن او می جمشید سبب ولیعهد دختر بسیار زیباست. شجاعت ملک

کند؛  بیند و در پایان قصه با او ازدواج می جمشید دختر را در چاه می ملک عشق

 میان آمده است.  در قصه تنها از عالقة زیاد دیو به دختر سخن به

 جمشید هردو در چاه اسیر دیو هستند. دختر و ملک موانعازدواج

 یابد. شیشة عمر دیو را می جمشید با کمک دختر، ملک نیروهاییاریگر



*(F 336)3کچلدهاتیکهبهمقامدامادشاهرسید-11دولشمارۀج

(323-313)همان،

هایکنش

 اصلی

شدن کچلی پسر و  رفتن کچل دهاتی به شهر همراه با تاجر؛ درمان

او؛ رفتن دایة دختر پادشاه به بازار و شیفتة پسر شدن؛  شدن زیبایی نمایان

سط دایه؛ رفتن دختر پادشاه به توصیف زیبایی پسر برای دختر پادشاه تو

کردن پسر دهاتی به شکارگاه برای  بازار و عاشق پسر دهاتی شدن؛ دعوت

کردن او به پادشاه توسط دختر و دایه؛ یاددادن شکار به پسر دهاتی؛  نزدیک

شکار شیر توسط پسر و درخواست ازدواج با دختر پادشاه به پاداش انجام 

 . این عمل؛ موافقت شاه با ازدواج

شود زیبایی چشمگیرش نمایان  پسر کچلی دارد، ولی وقتی درمان میهایویژگی
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 و زیباروست.  زبان است؛ دختر شاهزادهشود؛ پسر با استعداد و خوش می بارزطرفین

شود، ولی پسر بعد از اینکه بار  دختر با شنیدن وصف پسر دهاتی عاشق می عشق
 شود. دوم دختر را دید، طالب او می

 پسر هیچ دارایی ندارد که بتواند با پشتیبانی آن از دختر خواستگاری کند. انعازدواجمو

کنند تا او بتواند  دختر پادشاه و دایة او هر کدام به نحوی به پسر کمک می نیروهاییاریگر
 کند.  قبول می خودش را به شاه ثابت کند. وزیر دربار پسر را به جای فرزند


(331-331شاهکهدرداحمدشاهرادواکرد)همان،پورشاه-11جدولشمارۀ

هایکنش
 اصلی

عشق احمدشاه به دختر پادشاه ایران؛ شرط دختر برای ازدواج نجات 
خواهرش از دست دیو کوه قاف است؛ قول شاهپورشاه برای کمک به 

مرغ  احمدشاه؛ رفتن شاهپور به سفر برای نجات خواهر دختر؛ کمک
به کوه قاف؛ نجات دختر از دست سه دیو که بر سر سخنگو برای رسیدن 

یافته؛ ازدواج احمدشاه و  دختر نزاع دارند؛ ازدواج شاهپورشاه با دختر نجات
 معشوقش.

هایویژگی
 بارزطرفین

کند؛ دختر  با اینکه از عشق ناالن است، اما خودش خطر نمی احمدشاه
 شاهزادة ایران زمین است.

شود، ولی ادامة قصه، عاشقانه  احمدشاه آغاز می قصه با اشاره به عشق عشق
 نیست.

 شرط ازدواج رفتن به کوه قاف و نجات خواهر دختر از دست دیو است. موانعازدواج

شود. در طول سفر مرغ  شاهپورشاه برای کمک به احمدشاه راهی سفر می نیروهاییاریگر
 رند.دان و قالیچة جادویی ازجمله نیروهای یاریگ سخنگو، سرمه

A)6(2(و)1خارکنیکهعشقشدخترپادشاهرادوبارهزندهکرد)-21جدولشمارۀ
(361-333)همان،(116

هایکنش
 اصلی

شدن پیرمرد خارکن با دیدن دختر پادشاه؛ خواستگاری پیرمرد و  عاشق
آوردن  جواب منفی گرفتن؛ نالیدن پیرمرد به درگاه خدا؛ مردن دختر و بیرون

شدن دختر و دادن  توسط خارکن و اکتفا به معشوق مرده؛ زنده او از قبر
 .شدنش دختر به پیرمرد به مژدگانی زنده
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هایویژگی

 بارزطرفین

( همسر 5( خارکنی است که همسر دارد، ولی در قصة )5پیرمرد در قصة )

 پیرمرد فوت شده است؛ دختر شاهزاده و زیباروست.

( 5شود. در قصة ) بار دیدن دختر عاشق می( پیرمرد تنها با یک5در قصة ) عشق

کند .بعد از چند  رود، دختر با او صحبت می پیرمرد خارکن به باغ شاه می

 شود. ور می روز آتش عشق در دل پیرمرد شعله

 دهد. پیرمرد خارکن است و پادشاه دختر خود را به او نمی موانعازدواج

 شود. دارد و دعایش مستجاب می می پیرمرد دست به دعا بر نیروهاییاریگر



(631رحمگرفت)محمدکهتقاصبردارانشراازدختربیملک-21جدولشمارۀ

(356-361)همان،

هایکنش

 اصلی

وصیت پادشاه به پسران برای نگهبانی بر سر قبر پدر به مدت سه شب؛ 

تر از وصیت؛ رفتن دو  چکتر و اطاعت برادر کو سرپیچی دو برادر بزرگ

ای ممنوعه به شهری غریب و عاشق دختر پادشاه  تر از دروازه برادر بزرگ

محمد در راه انجام شرط ازدواج  شدن دو برادر ملک آن شهر شدن؛ کشته

محمد به شهر و یافتن پاسخ سؤاالت دختر با کمک اسب  دختر؛ رفتن ملک

 به انتقام خون برادران.خود؛ ازدواج با دختر و کشتن او در شب زفاف 

هایویژگی

 بارزطرفین

دلیل گرفتن انتقام برادران خود  ای شجاع است که به محمد شاهزاده ملک

 رحم است. ای زیبا و بی کشد؛ دختر شاهزاده دست از عشق می

شوند و در راه این  محمد با یکبار دیدن دختر عاشقش می دو برادر ملک عشق

شود، ولی وقتی سرِ  حمد نیز عاشق دختر میم شوند. ملک عشق کشته می

 کشد. بیند از عشق دست می بریدة برادران خود را می

شده و  شرط ازدواج دختر پاسخ به سؤالی سخت، رفتن به حمامی طلسم موانعازدواج

 تواند برآید. پختن حلواست که کسی از پسِ این کارها نمی

کند شرط را انجام  است و به او کمک میمحمد از جنس پریان  اسب ملک نیروهاییاریگر

 دهد.
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ها  بندی موضوعات مهم در قصه شده به دسته های مطرح در ادامه با توجه به جدول

های  ها با خویشکاری بندی پرداخته خواهد شد. گفتنی است با مقایسة این دسته

عایکهای عاشقانه در کتاب  گانه در ساختار داستانی منظومه بیست منظومۀ شقانۀصد
 توان به نقاط تشابه مهمی رسید.  می(، 5935)ذوالفقاری،  فارسی

.تحلیلوبررسی2-3

پردازیطرفین.شخصیت1-2-3

وجود  ها را به گردد. حوادث قصه الساعه می در قصه محور ماجرا بر حوادث خلق

آنکه در گسترش و بازسازی  دهد، بی آورد و رکن اساسی آن را تشکیل می می

ها در قصه کمتر  دیگر، شخصیت عبارت ی قصه نقشی داشته باشد. بهها شخصیت

: 5966)میرصادقی، اند  یابند و بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگون دگرگونی می

شود،  های عامه بیش از هر موضوعی دیده می آنچه در روایت ازدواج در قصه (.65

افتد.  ها به جریان می حور آنهای داستانی تقریباً مشابهی است که قصه حول م تیپ

ها یا داستان ازدواج دو شاهزاده است یا قصة دختری فقیر است که پسری ثروتمند  قصه

کند؛ یا برعکس، رسیدن پسر فقیر به دختری متمول  شود و با او ازدواج می عاشق او می

است که در هر صورت پایان خوشی برای قصه است. همچنین ازدواج انسان با 

شود. با نگاهی اجمالی به  ها یافت می ماورائی و خیالی نیز در خالل قصه موجودات

پردازی  گونه شخصیت های گلین خانوم نیز این توان دریافت که در قصه بخش پیشین می

 کامالً بارز است. 

.ازدواجدوشاهزاده2-2-3

و  درویش»، «محمد و دختر شاپورشاه ملک»، («5( و )5کرة دریایی )»های  در قصه

طرفین هردو « شاپورشاه که درد احمدشاه را دوا کرد»و قصة « دختر پادشاه چین

 شاهزاده هستند. 
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.ازدواجپسرشاهزادهبادخترفقیر1-2-2-3

شود و  فروش می پسر شاه عاشق دختر ماهی« کفش فروش و لنگه دختر ماهی»در قصة 

ن با شاه ازدواج دختر سوم خارک« عاقبت حلوا خوردن سه دختر خارکن»در قصة 

 کند.  می

.ازدواجپسرفقیرودخترشاه2-2-2-3

پیرمرد خارکن  ،(«5( و )5خارکنی که عشقش دختر پادشاه را زنده کرد )»های  در قصه

التجار  قلی چوپان که به مقام ملک حسین»های  رسد. در قصه به وصال دختر شاه می

نیز قهرمانان « عهد شب زفاف»و « کچل دهاتی که به مقام داماد شاه رسید»، «رسید

ای ثروتمند  داستان، پسران فقیری هستند که با دختری از خانوادة شاه و یا خانواده

پدر ثروتمند دختر  ،«پسر فقیر که با دخترعموش فرار کرد»کنند. در قصة  وصلت می

ها  نها نیست؛ ولی در پایان با وساطت شاه آ دلیل فقیر بودن پسر راضی به ازدواج آن به

 رسند.  به هم می

توان چنین برداشت کرد که در باور جمعی گذشتگان رسیدن به ثروت از طریق  می

ها برای رسیدن به  ترین راه ازدواج با شخصی متمول و قدرتمند یکی از مطمئن

که در حال حاضر نیز چنین تفکراتی در برخی از اقشار  خوشبختی بوده است؛ چنان

طبقاتی و رنج و سختی زندگی مردمان فرودست در ادوار جامعه وجود دارد. فاصلة 

گیری چنین تفکری است. از آنجا که  ترین عوامل شکل شک یکی از مهم مختلف بی

ها  نیافتة جوامع است، پس وفور این گونه قصه ها خاستگاه آرزوهای ناکام و تحقق قصه

 یست.)قصة ازدواج فقیر و شاهزاده( در ادبیات شفاهی دور از انتظار ن

یئ.ازدواجباموجوداتماورا3-2-3

کند که  محمد با دختری ازدواج می ، ملک«محمد و طلسم دختر شاپورشاه ملک»در قصة 

آید و با  هاست؛ اما نیرویی غیرعادی دارد. دختر از جوی آب بیرون می ظاهراً شبیه انسان

 کند. دستی خود هرکس را که بخواهد به سنگ مبدل می چوب
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که نصف تنش انسان و نصف دیگر  -، حاتم با دختر شاه خرسان«ییاحاتم ط»در 

  کند. ازدواج می -ماهی و نیم انسان است که او نیز نیم  -و دختر ماهی -خرس است

هایظاهری.ویژگی1-3-2-3

کنند، همه زیبارو هستند و در  ها با هم ازدواج می دختران و پسرانی که در این قصه

ترین  یبایی به صورت عام کلمه بسنده شده است. زیبایی مهمها تنها به ز توصیف آن

 هاست.  عامل رخداد عشق در قصه

.عشقوشیوۀآشنایی3-2-3

آوری کرده، بیشتر کوتاه هستند و مجالی برای پرداختن به  ساتن جمع هایی که الول قصه

ها زیبایی شنود عاشقانه نیست، تن و ها خبری از گفت جزئیات باقی نمانده است. در قصه

عاشق  های قصه زده شود. و شکوه ظاهری کافی است تا جرقة عشق در دل شخصیت

ای، او را به  های ایرانی منفعل نیست، حتی شنیدن وصف معشوق، یا دیدن پیکره قصه

با  (.534: 5985راد،  )رضاییخرد تا وصل یابد  آورد و رنج سفر را به جان می حرکت درمی

ها  شود که در این قصه مشخص می 51-5های  در جدولمراجعه به موضوعات مهم 

در یک نگاه اتفاق   شروع عشق هم از جانب پسر است و هم از جانب دختر. عشق

تر، تنها با  اوصاف دختر و پسر و یا کمی دور از ذهن افتد و یا حتی تنها با شنیدن می

دن غیابی( و ش شود )عاشق ور می کفش( آتش عشق شعله ای )همچون لنگه دیدن نشانه

های  پس از آن تنها روایت چگونه رسیدن دختر و پسر به یکدیگر است؛ خالف منظومه

شود. نکتة دیگر دربارة  غنایی که اوج هنر شاعر در بیان سوز و گداز عشق متجلی می

ها با هدف ازدواج است و وصال در  ها این است که تمامی عشق عشق در این قصه

ونی و عرفی است. توجه به مسائل اخالقی و همچنین عرف ها به معنی ازدواج قان آن

ها، عاشق و  های عاشقانة ایرانی است. در این افسانه جامعه یکی از موارد مهم در قصه
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معشوق تا پیش از عقد رسمی، به صورت کامالً آگاهانه خود را از مناسبات جنسی 

 (.594: 5986)جعفری قنواتی، کنند  حفظ می

یکنگاه.عشقدر1-3-2-3

، دختر پادشاه چین با نخستین نگاه عاشق («5درویش و دختر پادشاه چین )»در قصة 

بار دیدن  پسر پادشاه با یک« عروسک بلور»در (. 66-65: 5964)ساتن، شود  پسر می

 شود.  عروسک پشت پنجره به خیال اینکه دختر است، عاشق می

دختر « ه را دوباره زنده کردخارکنی که عشقش دختر پادشا»پیرمرد خارکن در قصة 

شود. دختر پادشاه اصفهان در  بیند و عاشق او می شاه را هنگام بیرون آمدن از حمام می

بودن پسری که به  بدون آنکه از شاهزاده« امتحان سه پسر پادشاه در اصفهان»قصة 

حسن و خلیفه »در قصة شود.  قش میشهرشان آمده است، خبر داشته باشد، عاش

 شود.  نیز دختر وزیر عاشق ظاهر زیبای حسن می« رشیدال هارون

شدنغیابی.عاشق2-3-2-3

کفشی  پسر پادشاه مصر تنها با دیدن لنگه« محمد و طلسم دختر شاپورشاه ملک»در قصة 

دختر »خواهد که دختر را برای او بیاورند. در قصة  شود و می از دختر خواهان او می

بیند و  فروش را می کفش دختر ماهی شاه اصفهان لنگهپسر پاد« کفش فروش و لنگه ماهی

، «کچل دهاتی که به مقام داماد شاه رسید»شود. در قصة  ندیده عاشق صاحب آن می

 شود. شنود و خواهان او می دختر پادشاه وصف پسر دهاتی را از دایة خود می

این  ، دختر طالب پسر پادشاه است و به(«5درویش و دختر پادشاه چین)»در قصة 

دلیل که درویش به او قول داده پسر را پیش او بیاورد و هنوز این کار صورت نگرفته، 

بیمار شده است. نکتة اصلی اینجاست که دختر هنوز پسر را ندیده و عاشق اوست. در 

 رود. نخستین دیدار، دختر از شدت عشق از هوش می
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.نمودیازتقابلخیروشردرداستانازدواج6-2-3

یافته است و  و عاقبتِ پاداش« شر»و « خیر»ادبیات شفاهی در قالب قصه نمودی از پیام 

 شود، بیراه از زندگی زمینی و زیست در جامعه نیست آنچه از این دو جدا می

اند و با  اندیش و قهرمان پرست، زیبا، نیک ها خوبان نیک در قصه (.551: 5981دوست،  )میهن

شوند  ها پیروز می اند و سرانجام بر آن در جنگ -که شریر، زشت و بدنهادند -بدان

های ازدواج نیز این تقابل وجود دارد.  در داستان(. 953: 5939)دانشنامة فرهنگ مردم ایران، 

هستند. گاه « شر»ها از دستة همان نیروهای  ها و حسادت ها، دسیسه موانع ازدواج، شرط

نسانی بدمنش که کارشکنی و موجودی است اهریمنی همچون دیو و یا ا« شر»عامل 

و « خیر»حسادت او، مانعی بر سر راه وصال جوانان است. در مقابل آن، نیروی 

یارگیری وجود دارد که یا از دستة پریان و جادوان است یا بزرگی خیرخواه که راه 

 کند.  وصال را هموار می

 

.موانعازدواج5-2-3

یک افعی در دماغ دختر پادشاه چین  ،(«5( و )5درویش و دختر پادشاه چین)»در قصة 

تواند با کسی ازدواج کند. هرکس نفسش به نفس  جای دارد و به همین دلیل او نمی

 دختر بخورد، خواهد مرد. 

دختری با نیرویی جادویی وجود « محمد و طلسم دختر شاپورشاه ملک»در قصة 

او را بدل به  رسد، دختر با چوبی سحرآمیز دارد که هر کس به نزدیک حریم او می

کند و وقتی پسر پادشاه  با او ناسازگاری می« فروش دختر ماهی»کند. نامادری  سنگ می

کند تا دختر خود را به جای دختر  گردد، تمام تالشش را می اصفهان به دنبال او می

ها  شود باز از سر حسادت برای ازدواج آن فروش جا بزند و وقتی موفق نمی ماهی

 د. کن تراشی می مانع
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نالد. دختر شرط ازدواجش  جوانی از عشق دختر بازرگان می« حاتم طایی»در قصة 

ها آسان  را یافتن پاسخ برای سؤاالت خود گذاشته است؛ ولی یافتن پاسخ این سؤال

  راهی پرخطر پیش روی جوان است. نیست و

، عاشق دختری در «شاپورشاه که درد احمدشاه را دوا کرد»احمدشاه در قصة 

کند که خواستگار او خواهرش را،  زمین است؛ اما دختر تنها در صورتی ازدواج می انایر

 که در چنگ دیو اسیر است، نجات دهد. 

روند و عاشق دختر پادشاه  به شهری می« محمد ملک» محمد در قصة ملک دو برادر

د. کش شوند؛ اما دختر، خواستگارانی را که به سؤاالت او جواب ندهند، می آن شهر می

 شوند. نیروهای سحرآمیز و جادویی مانع یافتن پاسخ می

ها، موانع ازدواج به مشکالت زندگی مردم عادی نزدیک است. در  در برخی قصه 

دلیل  ، پدر دختر به«پسر فقیر که با دخترعموش فرار کرد»و « عهد شب زفاف»دو قصة 

 دهد.  فقر پسر، اجازة ازدواج نمی

.نیروهاییاریگر3-2-3

دار  و ها که موضوع ازدواج در میان است، مخاطب کمتر در گیر هر کدام از این قصهدر 

نشیند؛ دستی یاریگر به کمک قهرمان  ها به انتظار می شرط و شروط ازدواج و سختگیری

زند.  بینی موج می آید. درکل در ادبیات عامه امید و خوش تاب از عشق می و عاشق بی

شود، به غیب و جادو و  جا کوتاه می مان دستش از همههای عامه وقتی قهر در داستان

ترتیب، پیروزی را برای خود مسلم  این آورد و به العاده روی می انجام کارهای خارق

ی و یا انسانی، قهرمان را از ئها نیز نیرویی ماورا . در این قصه(95: 5961)بیهقی، سازد  می

ها نباشد، زیبایی چشمگیر  کدام از این  بخشد و اگر هیچ ها رهایی می بند سحرها و حیله

کند تا به یاری او بیایند و راه  ای را مقهور خود می زاده قهرمان قصه، شاه و یا بزرگ

ها تماماً  های عاشقانه، این قصه ازدواج را برای او هموار کنند. خالف برخی از داستان

رحم  از دختر بی محمد که تقاص برادرانش را ملک»پایانی خوش دارند )به جز قصة 



 5931بهار ، 8، شمـارة 4 سال  ________________________________ فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه

131 

توان به نوعی خوش دانست(. قهرمان قصه ازدواج  که البته پایان آن را هم می« گرفت

کنند و پس از آن قصه در  روز مردم شادی می بندند، هفت شبانه کند، شهر را آذین می می

باشی در ادبیات عاشقانه به  مراد و وصل و خوش پذیرد. اوج خوشی و خرمی پایان می

های پارتی و  های ایرانی است که به تحقیق به ریشه ت مشخصة قصهقول گرهار

فاصلة زیادی میان عاشقان ایرانی و »نویسد:  رسد. گرهارت می ها می ساسانی این قصه

 کند و درنهایت های بسیاری را تحمل می عرب وجود دارد. عاشق ایرانی دشواری

کشد. آواز  عرب تنها رنج میآورد. این در حالی است که عاشق  محبوبش را به دست می

 .(534: 5985راد،  )رضایی« میرد خواند و می می

، درویش راه وصال دختر و پسر («5( و )5درویش و دختر پادشاه چین )»در قصة 

، پسر پادشاه اسبی با نیرویی («5( و )5کرة دریایی )»کند. در قصة  را هموار می

سرای پدرش مطلع  ندهای زنان حرمها و ترف غیرطبیعی دارد. اسب پسر را از حیله

کند تا شاهزاده با دختر  دهد و پس از آن کمک می کند و او را از خطر نجات می می

 پادشاه سرزمینی که پسر به آنجا فرار کرده است، ازدواج کند. 

شود  مطلع می« شاه دختر شاپور»با شنیدن سخنان دو کبوتر از راز سحر « محمد ملک»

کند. این دو کبوتر  شود؛ بلکه با دختر ازدواج می به سنگ تبدیل نمیو مانند دو برادرش 

کنند تا همسرش  دهند و به او کمک می محمد را نجات می در ادامة قصه نیز جان ملک

 دست آورد.  را دوباره به

رود  از ظلم نامادری در عذاب است. روزی به کنار رودخانه می« فروش دختر ماهی»

گوید که من به جای مادرت به تو رسیدگی  آورد و می یرون میماهی سر از آب ب و ننه

 ازدواج کند. کند تا با پسر پادشاه کنم. ماهی به او کمک می می

دخترانش را به جرم  ،«عاقبت حلواخوردن سه دختر خارکن»مرد خارکن در قصة 

ها را  ن آنکند؛ ولی شاه که داستا اند از خانه بیرون می اینکه حلواهای میهمانان را خورده

 کنند.  ها باشد و هر سه دختر ازدواج می تر آن کند که بزرگ شنود قبول می می
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پسر فقیر که با دخترعموش »شاه مشکل دخترعمو و پسرعموی عاشق را در قصة 

حسن و خلیفه »کنند. در قصة  کند و آن دو با هم ازدواج می حل می« فرار کرد

هم  دست به ها را دست آید و آن و پسر مینیز خلیفه به کمک دختر « الرشید هارون

 دهد.  می

گیرد و جلوِ  های طال به دهن می ، موشی سکه«برادر ناتنی و گنج آقاموشه»در قصة 

شوند، به تجارت  ریزد. او و برادرش با کمک این موش ثروتمند می پای قهرمان قصه می

 کنند.  وزیر ازدواج می با دختران نخست پردازند و می

پسر سلطانِ شام عاشق دختر بازرگانی است. شرط ازدواج « حاتم طایی»در قصة 

دهد و برای یافتن  دادن به سؤالی سخت است. حاتم به پسر قول کمک می دختر پاسخ

شود. در این سفر اتفاقاتی تخیلی همچون  نشیب می فرازو پاسخ، راهی سفری پر

در پایان  دهد و برای او رخ میزدن با حیوانات، ازدواج با دختر شاه خرسان و ...  حرف

 رسد.  یابد و پسر سلطان شام به عشقش می جواب سؤال را می

پسر دهاتی که به »و « التجار رسید قلی چوپان که به مقام ملک حسین»در دو قصة 

قلی و پسر دهاتی چشمگیر است و همین باعث  زیبایی حسین« مقام پادشاه رسید

 تا داماد شوند.  ها کمک کند شود، پادشاه به آن می

کچل دهاتی همراه با تاجری به « کچل دهاتی که به مقام داماد شاه رسید»در قصة 

شود. دختر  کند و زیبایی پسر هویدا می رود. همسر تاجر کچلی او را درمان می شهر می

کند تا بتواند خود را به  شود؛ درنتیجه به پسر کمک می بیند و عاشق می پادشاه او را می

 بت کند و با یکدیگر ازدواج کنند. شاه ثا

« حاتم طایی»شباهت زیادی با قصة « شاهپورشاه که درد احمدشاه را دوا کرد»قصة 

دارد. در این قصه هم احمدشاه عاشق دختری است که شرط ازدواجش یافتن پاسخ 

رود و او را به عشقش  سؤاالت اوست. شاهپور هم مانند حاتم به کمک احمدشاه می

  رساند. می
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محمد  ملک ،«رحم گرفت محمد که تقاص برادرانش را از دختر بی ملک»در قصة 

محمد کمک  صاحب اسبی است که به گفتة قصه از دستة پریان است. اسب به ملک

در ببرد و به وصال دختر برسد. اگرچه  کند تا از سحر و جادوها جان سالم به می

خواهی قتل برادرانش  را به خون محمد در شب زفاف با آنکه عاشق دختر است، او ملک

 کشد. می

.ازدواجبادختربهجایپاداش1-2-3

ها با قصد و  هایی را سراغ داریم که ازدواج در آن در ادبیات غنایی و حماسی داستان

مشدیهایقصهالمصالحه داده شده است. در  نیتی سیاسی بوده و دختر به عنوان وجه

اشاره  55-5های  گونه که در جدول دارد؛ اما همانچنین موضوعی وجود نخانومگلین

داشتن نیست؛ بلکه ازدواج با  ها دلیل ازدواج، عشق و دوست شده، در برخی از قصه

خدمتی دختری از  دختر پاداشی است برای پسر و یا ازدواج با شاه پاداشی برای خوش

اداش کارش، ازدواج شود. گاه نیز یاریگر پسر به پ طبقة پایین جامعه در نظر گرفته می

 کند. پسر و دختر قصه را طلب می

، درویش دختر را به شرطی («5( و )5درویش و دختر پادشاه چین )»های  در قصه

شدنش دختر را به پسری بدهند که همراه اوست و  ازای خوب کند که در معالجه می

 آورند. شود، دختر و پسر را به ازدواج هم در می چون دختر مداوا می

عهد کرده است هر کس بتواند زبان دخترش را « عهد شب زفاف»شاه در قصة پاد

 باز کند، دختر را به او بدهد.

ای متوسط  ، پسری از خانواده«الرشید توش بود صندوقی که سوگلی هارون»در قصة 

 سرای شاه است.  از حرم  دهد و پاداشش دختری باکره الرشید را نجات می سوگلی هارون

، شاه را از «گرفت غیرت شاه که از ماهی نر رو می زن بی»قصة  دختر کلفت در

 آورد.  کند و به پاداش این کار شاه او را به عقد خود در می خیانت همسرش مطلع می
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پدر ضعیفه )ضعیفه نام دختری است که در قصه « گرفتن حسن چگونگی تقاص»در 

دهد  نمردی به حسن میسبب عاطفه و جوا میرد( دختر خواهر خود را به به ناحق می

سبب انتقام خون ضعیفه کشته  )حسن عاشق ناکام ضعیفه است که خواهر خود را به

 است(. 

پس از آنکه  6(«5تاجری که اقبالش برگشت و دوباره به او رو کرد )»در قصة 

شود، شاه برای اینکه ظلمِ رفته بر او را جبران کند، دخترش را  گناهی تاجر ثابت می بی

 (.969-968 :5964)ساتن، آورد  اجر در میبه عقد ت

به شاه ثابت  6«دوستی مرد رنگرز و سلمانی»درستکاری مرد سلمانی در قصة 

)همان، دهد دختر ش را به عقد مرد سلمانی درآورند  شود و بنابراین شاه دستور می می

493- 446.) 
بودن  زنده خبر« خارکنی که عشقش دختر پادشاه را دوباره زنده کرد»پیرمرد قصة 

کند که برای پاداش، دختر خود به او بدهد  آورد و از شاه درخواست می دختر شاه را می

 کند.  قبول می و شاه

گیرینتیجه

های عامه بیش از هر چیز راهی است برای رسیدن به پایان  موضوع ازدواج در قصه

گلین هایقصهخوش. در  ندگان و ها فرجامی نیکو دارند و شنو ، عشقخانوممشدی

خوانندگان، رؤیای رسیدن به همسری از طبقة اشراف و شاهزادگان را در قصه، 

ها مملو است از داستان دختران فقیری که به عقد شاه یا  بینند. این قصه یافتنی می دست

اند و یا پسران تهیدستی که به مقام دامادی شاه یا بزرگان نائل  شاهزادگان درآمده

 اند. شده

شود و یا حتی عاشق با شنیدن توصیف  ها در یک نگاه زده میتن  جرقة عشق

ها تنها با هدف ازدواج است و وصال در  دهد با این حال عشق معشوق، دل از کف می

 ها به معنی ازدواج قانونی و عرفی است. آن
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ها، سحرها، ترفندها  ها نیز وجود دارد. مکرها، حسادت تقابل خیر و شر در این قصه

هاست که  ر سر راه جوانان قرار دارد؛ اما دستی یاریگر همواره در قصهو شروط سخت ب

آید. این نیروی خیر، گاه انسانی بزرگ همچون شاه و یا وزیر  به کمک قهرمان قصه می

زادگان، حیوانات سخنگو و اسباب و وسایل  ی همچون پریئاست و گاه نیرویی ماورا

 نند.ک سحرانگیز که راه را برای ازدواج هموار می

از آنجا که ازدواج نیکو در تمام اعصار پسندیده و خواستنی است، در برخی از این 

کند و کلید خوشبختی  ای ازدواج می زاده ها قهرمان به پاس انجام کار نیک با بزرگ قصه

 شود. و آرامش به او داده می

هانوشتپی 
1. Erich Fromm 

اند؛ لذا برای دوری از تکرار ( بیان شده5( و )5ة ). این دو قصه با اختالفاتی جزئی در دو شمار5

 ایم. مشخصات هر دو را در یک جدول بیان کرده

 اند. . این دو قصه نیز همانند قصه کرة دریایی با اختالفاتی کم در دو شماره بیان شده9

در با تفاوت اندک (، 561 -565)همان، « التجار رسید قلی چوپان که به مقام ملک حسین». قصة 4

 های قصه در جدول جداگانه خودداری شد. ویژگی جزئیات، با این داستان مشابه است؛ لذا از آوردن

کنند. برای پرهیز از تکرار مطالب  های کم در جزئیات یک موضوع را بیان می . این دو قصه با تفاوت1

 اند. هر دو در یک جدول آورده شده

ادی با ازدواج نداشت و تنها در آخر قصه به ازدواج تاجر . به دلیل اینکه محتوای این قصه ارتباط زی6

 وارد نشده است. 55-5های قصه در جدول  شده، نکته  اشاره

ای به ازدواج مرد سلمانی و دختر پادشاه شده است؛ بنابراین  . در این قصه نیز تنها در پایان اشاره6

 ها وارد نشده است. توضیحات این قصه درجدول
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