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 هاي عاميانه قصهمحوريت قهرمانان زن در 

)مثابة رؤياهاي جمعيِ زنان ها به تحليل افسانه(
*

   

  

حسين بيات
*

  

  دانشگاه تربيت معلمداستاني   واستاديار ادبيات فارسي

  چكيده

بررسـي و   .  هـستند  برندة داسـتان    در بسياري از آثار روايي، دو نيروي زور و نيرنگ عامل پيش           

ها بر سر رسيدن به معـشوق          در آن  ي كه درگيري نيروهاي خير و شرّ      ا  اميانه ع هاي  قصهمقايسة  

كنـد، در     چند در ظاهر به نفع قهرمـان عمـل مـي           دهد در اين آثار، معشوق هر       است، نشان مي  

 نيروهـاي متـضاد را بـه سـود خـويش هـدايت              زيرساخت روايت با زيركي و تزوير، درگيريٍ      

  نيـست؛ مركزي داستان شاهزادة شجاع و ديـو بـدطينت  هايي، شخصيت    قصهدر چنين   . كند  مي

  از ترين قهرمان داستان و صاحب فرزند شـدن          ازدواج با شايسته   پي     است كه در   يبلكه معشوق 

ن نيرنـگ   هـاي گونـاگو      در اين راه، با وجود ناتواني جسمي ظاهري، از جلوه          معشوق. او است 

 و حتـي گـاهي بـا بـه          برد   بهره مي  ييهاي زنانه و عوامل جادو      گريكاري، افسون   همچون پنهان 

هاي داستان، سير رخدادها را به سوي پايان دلخواه خويش هـدايت               قهرمان خدمت گرفتن ضد  

خصوص اين سـاختار بنيـادين،        نظران در  هاي صاحب   گيري از ديدگاه   اين مقاله با بهره   . كند  مي

 ، با ارائة شـواهد مختلـف      هنويسند .كرده است چهل افسانة عاميانة فارسي را بررسي و مقايسه         

 .دانسته اسـت هاي ذهني زنان در دوران پدرساالري          دغدغه بيانگررا  چنين زيرساخت مشتركي    

ي شيريني را كـه     هانايافتني و رؤيا    ها، آرزوهاي دست    قصهزنان در جايگاه راوي يا شنوندة اين        

 داسـتان در جهـان      اند، در سرگذشـت قهرمـان زن         از آن محروم بوده    در زندگي واقعي معموالً   

                                                 
 hsnbyt@gmail.com: نويسندة مسئول* 

 7/10/89: شتاريخ پذير    7/7/89: تاريخ دريافت
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احتمـاالً   هـاي كهـن،     ها و داستان    با توجه به اين ويژگي در رمانس      . اند  ي كرده  متجلّ قصه خياليٍ

هـا را تـا اسـاطير         توان پيشينة آن     كه مي  استها در ساختارهاي روايي كهني        قصه اين   خاستگاه

  .مربوط به دوران مادرتباري دنبال كرد

  .، پدرساالري، مادرتباري رؤيانه، رمانس، زن، ازدواج،هاي عاميا قصه: هاي كليدي واژه

  مقدمه. 1

  پيشينة تحقيق. 1-1

اني بوده است كه به دنبال مواد خامي براي         پژوهشگرهاي عاميانه همواره منبع الهام        قصه

گامـاني   شـناختيٍ پـيش     پس از رويكرد زبان   . اند  مطالعات روشمند در حوزة روايت بوده     

گرايٍ امثـال آنـدرو       شناختي و اسطوره    اكس مولر و رويكرد مردم    چون برادران گريم و م    

هـايي چـون    شناسـانة فرماليـست   هـا، مطالعـات شـكل       قـصه تيو به ايـن       النگ و پل سن   

 دانـدس، كلـود برمـون،       روف، آلـن  روان آنـان چـون تـود        پراپ و دنباله  شكلوفسكي و   

: 1375احمـدي،  ( رسيد هاي عاميانه به ثمر قصهتراوس، اغلب با بررسي   سگرماس و لوي ا   

هــا بــا رؤيــا و  كاوانــة فرويــد، مقايــسة افــسانه هــاي روان  بــا انتــشار ديــدگاه).144-171

جايي، ادغام، فرافكني و بيـان نمـادين در           وجوي سازوكارهاي رؤيا همچون جابه      جست

 با مطرح شدن نظريـات يونـگ دربـارة          ).33-26: 1382فرويد،  (آن، طرفداران بسيار يافت     

هـاي     و طـرح ديـدگاه     )285-283: 1382مـاديورو،   (الگويي    ه جمعي و انگارة كهن    ناخودآگا

هـا     افسانه ،)1370آدلر،  (اندازه    از  طلبي و جبران بيش     آلفرد آدلر دربارة عقدة حقارت، كمال     

جملـه خـود ايـن       از(ان مختلفـي    پژوهشگر. ها بركنار نماند    نيز از حوزة تأثير اين نظريه     

عنوان شواهدي براي درسـتي       ها به   از افسانه ) ن برونو بتلهايم  نظران و كساني چو     صاحب

برانگيـز در حـوزة نقـد         هـاي خـود بهـره بردنـد و ميراثـي درخـشان و سـتايش                 ديدگاه

لـوفلر  . هـا، كـساني چـون م         در كنـار ايـن     ).1384بتلهايم،  (جاي گذاشتند     شناختي به   روان

وجـوي    هـا در جـست      قصهاهر  شناختي، با برگذشتن از ظ      دالشو عالوه بر رويكرد روان    

هاي حكمت و معرفت و آداب و مناسك          ها برآمدند و به كاربست آموزه       بطن مستور آن  

هـا تعبيـر و     هـاي نمادگرايانـه، از دل آن        آنـان بـا تحليـل     . ها پرداختنـد    قصهجادويي در   
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هـاي   روي بـا بـسنده كـردن بـه بررسـي        هـيچ   تفسيرهاي شگرفي بيرون كشيدند كـه بـه       

   ).1364دالشو، (آمد  دست نمي ساختاري به

هاي عاميانه، به دليل      قصهشده در بررسي      گرفته  كار  هاي علمي به    با وجود تنوع روش   

، هـاي پريـان   قـصه شناسـي   ريخـت دستاوردهاي ملموس و درخشان والديمير پراپ در     

ها چنان موج عظيمـي در عرصـة نقـد و             قصه مطالعات ساختاري و فرماليستي      )1368(

ها ايجاد كرد كه تـا امـروز، بـسياري از محققـان بـراي تحليـل و بررسـي                دي آن بن  طبقه

بـراي  . شـوند   دامن الگوهاي پيشنهادي پـراپ و پيـروان او مـي            به  ها همچنان دست    قصه

شناسـي    ريخت و   )1376( اثر اولريش مارزلف     هاي ايراني   قصهبندي    طبقهنمونه در ايران    

هـاي قابـل توجـه در          دو مورد از نمونه    )1387( نوشتة پگاه خديش     هاي جادويي   افسانه

  . اند اين حوزه

هاي عاميانه به نقد ساختاري، بدون توجيه و تفسير           البته محدود كردن بررسيٍ افسانه    

تعبيري چشم پوشيدن از محتواي اثـر، مزايـايي چـون دقـت علمـي و                ها و به    معنايي آن 

گرايانـه، منتقـد را از         صرفاً ساخت  ردِيابي به نتايج عيني را دربردارد؛ اما اين رويك          دست

بنابراين اگر منتقد بتوانـد بـا محـدودتر كـردن           . كند   محروم مي  قصهدرك معنا و مفهوم     

هـاي نمـادين،      شناسانة اين آثار و هم به جنبـه         حوزة مورد بررسي، هم به مطالعة ريخت      

ن معـاني و    ها توجه كنـد؛ آشـكار شـد         شناختي آن   شناختي و جامعه    شناختي، روان   نشانه

توانـد برخـي      ها مي   هاي ضمني و مفاهيم انساني و اجتماعيٍ نهفته در اين داستان            داللت

هـا و چگـونگي       گيـري و سـير تحـول ايـن روايـت            هاي مربوط بـه داليـل شـكل         ابهام

 نـسبت    كنـد؛ همچنـين    آشكاراي خاص     مايه  سوي هدف و درون     بهها را     گيري آن   جهت

  . حدودي روشن كند ها را تا طبان گمنام آنها و راويان و مخا ميان افسانه

  جامعة آماري و روش تحليل. 2-1

هـا و مـضمون       مايه  پردازيم كه بن    هاي عاميانة ايران مي     قصهدر اين مقاله، به آن دسته از        

هـاي   وجـويي گـذرا در افـسانه    جست. گردد ها حول محور عشق و ازدواج مي    اصلي آن 

 در پژوهـشگر قدر در اين آثار تكـرار شـده كـه         آندهد چنين مضموني      عاميانه نشان مي  

هـا    برخورد اول ممكـن اسـت عجوالنـه در دام ايـن وسوسـه بيفتـد كـه تمـام افـسانه                     



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                90

 تعـدادي از    ،يقـين   بـه . هاي آشكار و پنهانٍ مربوط بـه عـشق و ازدواج را دارنـد               دغدغه

كه محققان    چنانبا اين حال،    . پردازند  هاي عاميانه به مضامين مربوط به ازدواج نمي         قصه

. )19: 1364دالشـو،   (» .جـويي اسـت     ها هدف غايي، جفـت      قصهدر بيشتر   «اند،    اشاره كرده 

نزديـك بـه هفتـاد    «هاي عاميانه، عروسـي اسـت و    قصهبندي بسيار رايج در بيشتر    پايان

    ).101: 1387خديش، (» .رسند ها با ازدواج قهرمان به پايان مي درصد افسانه

الگوهاي ساختاري  ابتدا  . ايم   را بررسي كرده    چهل قصة عاميانة ايراني    در اين نوشتار،  

هـاي    توجـه بـه جنبـه     ايم و سپس با       ها استخراج كرده     را در آن   مرتبط با عشق و ازدواج    

. ايـم   ختـه  نقش و جايگاه زنان در اين آثار پردا        ها، به تحليل    قصهشناختي و نمادينٍ      روان

خـالف تـصور رايـج، زنـان           بـر  ،هـا   قصه محوري اين     قهرمان ايم كه    داده  نشان همچنين

  :اند از شده عبارت هاي بررسي افسانه. هستند

 ، دختر نارنج و ترنج    ، پريزادان درخت سيب   ، متل سيمرغ  ،دزد   سيب وديجمشيد و     ملك

 ،پيشوني ماه، پيرهني،  سنگ صبور، بلبل سرگشته، دختر چين و ماچين    ،گيس  تيغ و چهل    جان

 ، جمجمـه  ، درويش جـادوگر   ،نگار  خمار و مهري     خفته ، گلستان عرب   دختر ،حسن خاكباز 

 كـرة   ، ميرنـسا  ، نمكي ، شاهزاده ابراهيم و شاهزاده اسماعيل     ،خندة دستة گل گرية مرواريد    

 ، هفت تا دخترو   ، كچل گاوچران  ، علي كچل  ، زنگي و زرنگي   ، ديودختر ، كرة دريايي  ،سياه

 پسر شاه   ، پرندة آبي  ، پسر پادشاه و كنيز    ، هفت درخت سپيدار   ، دختر پادشاه  ،خان  كل والي 

 درويش و حـاتم     ، هفت برادر و يك خواهر     ، شاهزاده و آهو   ،قصة آهوك ،  داستان آه  ،پريان

  .  پسر صياد، تعبير خواب، گل به صنوبر چه كرد،طايي

عنـوان موضـوع اصـلي        اغلـب بـه   (مايـة ازدواج      ها، بـن    قصهاز آنجا كه در تمام اين       

ها را با تسامح،      هاي عاميانه، آن    قصه براي تفكيكشان از انواع ديگر        مطرح است،  )داستان

 999 تـا    850هاي    ها عالوه بر تيپ     قصهترتيب، اين      اين   به. ناميم  هاي عاشقانه مي    افسانه

هـاي عاشـقانه اختـصاص دارد، تعـدادي از            قـصه  تامپسون كـه بـه       -بندي آرنه   در دسته 

  .شود هاي جادويي را نيز شامل مي قصهني  يع749 تا 300هاي  هاي تيپ افسانه

نظـران دربـارة نقـش زنـان در      هـاي صـاحب   در اين مقاله، پس از مروري بر ديدگاه      

شـناختي    و رؤيا و قابليت تحليل روانقصهها، دربارة شباهت  هاي عاميانه و رمانس   قصه
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 قـصه هـل  ترين الگوهاي ساختاري ايـن چ  ها بحث شده و سپس مهم قصهو نمادگرايانة   

  .استخراج و تحليل شده است

  مباحث نظري. 2

  هاي عاشقانه  قصهمعشوق؛ محور . 1-2

 حتـي در     انجـام شـده اسـت؛ بـا ايـن حـال            هاي عاميانه مطالعات زيـادي      دربارة افسانه 

اند، به زنان و دخترانـي كـه          هاي عاشقانه پرداخته    قصهطور خاص به       هايي كه به    بررسي

درپي هستند، توجـه چنـداني نـشده          ستان براي عبور از موانع پي     انگيزة اصلي قهرمان دا   

ها نـشان    قصههاي    بندي اولريش مارزلف از شخصيت      براي مثال، نگاهي به تقسيم    . است

 و نقش محـوري  ان براي جايگاه شخصيت زن،اش دهد او به دليل نگاه ساختارگرايانه     مي

هرة منفي زنـان را برجـسته كـرده          قائل نشده و بيشتر چ     اهميت چنداني   در داستان  ها  آن

شـوندة ايـن      هاي ثابت و تكـرار       شخصيت ،هاي ايراني   قصهبندي    مارزلف در طبقه  . است

 ضـد قهرمـان     ؛...)شـاهزاده، كچـل، خـاركن و      (قهرمان  : ها را چنين برشمرده است      قصه

  پري ؛)بدخواه و معموالً مذكر   (درويش؛ صاحبان مشاغل؛ ديو     ؛  ...)پدر و   مادرشوهر، زن (

هـاي     و سرانجام زن كه اغلب بـه صـورت فعـال در نقـش              )خيرخواه و معموالً مؤنث   (

و خيانـت بـه او نـسبت داده         چيني، تهمـت زدن، خباثـت         هايي چون توطئه    منفي، كنش 

 در چهرة مثبت نقش مشاور و راهنما را دارد يـا بـه صـورت منفعـل            نيز  گاهي ؛شود  مي

 :1376( وجوي او اسـت     ان در جست  ست كه قهرم  داشتني ا   موجودي خواستني و دوست   

41-46.(  

كه خواهيم ديد، معشوقي كه فقط موجودي خواستني و غيرفعـال تلقـي شـده                 چنان

تنها نيروي محرّك حوادث است و شالودة اصلي داستان بر وجود او بنـا شـده؛             است، نه 

محوريـت زنـان و دختـران    . تأثير در سير رخـدادها نيـست        بلكه چندان هم منفعل و بي     

ها فقط به اين دليل نيـست كـه انگيـزة الزم بـراي شـركت در                   قصهبوب قهرمان در    مح

دهند و يا زمينـة رويـارويي ميـان قهرمـان و      درپي را به قهرمان داستان مي     ماجراهاي پي 

ها برخالف ديدگاه مارزلف، آنجا كـه          اين شخصيت  كنند؛ بلكه   د قهرمان را فراهم مي    ض

و حتي گاهي پيش از آنكـه قهرمـان مـرد داسـتان             (د  رس  هاي داستان به اوج مي      درگيري
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معموالً به صورت پنهان و غيرمستقيم، اما كامالً مؤثر، با اسـتفاده از             ) قدم در راه بگذارد   

ترفندهاي زيركانه و به خدمت گرفتن نيروها و عوامل جادويي، سررشتة حوادث را در              

ايان دلخواه خويش هـدايت      سير رويدادها را به سوي پ       به اين ترتيب   گيرند و   دست مي 

حدي است كه اغلـب، بـدون دخالـت           ها به   قصهاهميت نقش اين زنان در اين       . كنند  مي

رفـت از     تواند با تكيه بر زور بازوي خود يا زيركي و تدبيرش راه برون              آنان قهرمان نمي  

بـدون حـضور چنـين شخـصيتي        . تنگناها و رسيدن به محبوب را بر خود همـوار كنـد           

  .شود گيرد و يا به ماجرايي كامالً متفاوت تبديل مي شكل نميداستان يا 

: نظـر گرفـت  تـوان دو نـوع قهرمـان در     اشـقانه مـي   هاي عاميانة ع    قصهبنابراين براي   

وجوگري كه ظاهراً كانون روايت داستان بر           قهرمان اصلي يعني شاهزاده يا جوان جست      

ا يـا گذشـتن از موانـع و حـل       هـ   او متمركز شده و بيشترين بار درگيري با ضد قهرمـان          

تر، دختري است كه شاهزاده براي رسيدن به او بر            ست؛ قهرمانِ مهم   ا معماها بر عهدة او   

 عمالً به سـوي او      قصههاي    ها و حركت    كند و تمام رخدادها و كنش       مشكالت غلبه مي  

تـوان ديـد كـه        را در تعـابيري مـي     اهميت و محوريت اين شخصيت      . در حركت است  

  :برد كار مي ها از نگاه عاشق به قصهي معشوق بل براپكم

. بندند شمار برايش كمر به قتل اژدها مي اي است كه جنگجويان بي او همان دوشيزه

اي   برنـد و همـان بـاكره        همان عروسي است كه از چنگ پدر حسود بـه درش مـي            

. و نيمة ديگر خود قهرمـان اسـت       ا. كنند  است كه از دست عاشق ناپاك رهايش مي       

اگر مقام و مرتبت مرد در حد سلطنت دنيـا باشـد، زن،             : است» دو هر«كه يك   چرا

زن تصوير سرنوشت مـرد     . اگر مرد يك جنگاور است، زن، شهرت است       . دنياست

است كه بايد از زندان وضع موجود كه او را محاصـره كـرده اسـت، رهـايي يابـد                    

)344.(  

 رمانس، به اين نكته اشاره      ، هنگام بحث دربارة   هاي زميني   صحيفهنورتروپ فراي در    

هـا از ايـن راه صـورت          گونـه داسـتان     گاهي محوريت قهرمانـان زن در ايـن        كند كه   مي

تـرين   عنـوان مهـم     گيرد كه آنان بـه دليـل نـاتواني جـسمي، نيرنـگ و افـسون را بـه                    مي

قهرمان زن در ميانة شماري از خواسـتگاران        «كه     زماني. گيرند  كار مي   افزار خود به    جنگ

 را كه پيـروز از ايـن         آن گذارد و   ه مي ر شده است، آزمون دشواري پيش پاي هم       محصو
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فـراي،  (» دهنـد   گزيند و ديگران زندگي خـود را از دسـت مـي             آيد برمي   آزمون بيرون مي  

هـاي    مايه را در افـسانه      هاي مختلف اين درون      نمونه فراي بر آن است كه     ).91-92: 1384

هـايي     معتقد است نيروي رانـشي چنـين پيرنـگ         او. توان يافت   شماري نيز مي    ميانة بي عا

پوشـاني، فريـب      گيرد؛ مانند چهـره     گوني به خود مي     هاي گونه   است كه صورت  » تزوير«

هـاي ديگـر و مخاطـب،         هاي اصلي از شخـصيت      سازي هويت شخصيت    آگاهانه، پنهان 

اكارانـه  ريسمان همراه بـا احـساسات ري        و  بافتن آسمان   هم  وگوها و به    شنيدن اتفاقيٍ گفت  

گـري و رياكـاري زنـان، داليـل           ر ادبيات مردساالر بـر حيلـه      البته تأكيد مكرّ  . )93همان،  (

  .ها اشاره خواهد شد ديگري نيز دارد كه در پايان مقاله به آن

: هاي ايراني به شكل ديگري نيـز آشـكار شـده اسـت              قصهمحوريت زنان در برخي     

گـذارد و سـرانجام    سـتارانش مـي  هاي دشـواري پـيش پـاي خوا    ها و آزمون   دختر شرط 

ها داشته و خـود در گذشـتن او           ترينٍ آن   يابد كه دختر دل در گرو شايسته        خواننده درمي 

از موانع دشوار، به صورت مستقيم يا با واسطه قرار دادنٍ عوامل جادويي دخالت داشته               

  .است

  ؛ تجلي رؤياهاقصه. 2-2

يلة سرگرمي و انبـساط خـاطر، گـسترش      هاي عاميانه را وس     نظران معموالً افسانه    صاحب

برخـي نيـز بـر      . )58: 1366ميرصـادقي،   (انـد     دوستي دانـسته    نيروي تخيل و آموزش انسان    

ا بـه معنـاي     امـ . )13: 1387خـديش،   (انـد     ها تأكيد كرده    قصههاي اخالقي و حكمي       آموزه

نقـش   در خـط اصـلي روايـت و          قصهها، جايگاه و ميزان اهميت قهرمانان         قصهنمادين  

افسانه در تخلية رواني گويندگان و شنوندگان آن از طريق انعكاس آمـال و آرزوهـا يـا                  

 روايـات متعـدد   ها در طول قرن اينكه. هاي آنان كمتر توجه شده است      ها و نگراني    ترس

 و در     بـه حيـات خـود ادامـه داده         افسانه در مناطق جغرافيايي مختلف    و مفصلي از يك     

هـاي     روايـت  فقـط هـا      و از آن   انـد   ندان مورد اعتنا قرار نگرفته    ها چ    برخي افسانه  ،مقابل

پراكنده و ناقصي باقي مانده، به اين دليل است كه كساني شرح حـال خـود و انعكـاس                   

هـاي    اينكـه بـسياري از كـنش      . انـد   يافتـه   ها مـي    قصههايشان را در اين       رؤياها و كابوس  

ي نيست، بلكـه دروغ و دغـل و         اساس اصول انسان     اخالقي و بر  «ها    قصههاي    شخصيت
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همـان،  (» كاري و گاه بر پاية تجاوز به حقوق ديگران و ستم و قتل اسـت               حيله و خراب  

ها، بيش از آنكه دغدغة آمـوزش اخـالق         قصهدهد خالقان و راويان گمنام         نشان مي  ،)13

هاي ذهني خود دربـارة رخـدادهاي تلـخ و             از چارچوب  قصهرا داشته باشند، در قالب      

 همچـون تولـد، ازدواج، صـاحب فرزنـد         ؛ رويـدادهايي  انـد   پرده برداشته  رين زندگي شي

پـذيري در     هاي گريز از توطئـه و نيرنـگ و جـادو و تـسليم               شدن، رقابت در عشق، راه    

به زبان رمز، از حـال مـا        « در كنار تحريك خيال و رفع مالل،         قصه. برابر قاطعيت تقدير  

  .)2: 1364دالشو، (» .كند ترجماني مي

گرايانـه     هاي واقـع    ها، به بازتاب واقعيت در داستان       قصهاما انعكاس ذهنيات بشر در      

شباهت زيـادي دارنـد كـه در آن،          رؤيا   هبها    قصه ،از اين ديدگاه  . شباهت چنداني ندارد  

روشني و گاه پوشيده در پس پردة نمادها و مجازهـا و              هاي ذهني رؤيابين گاه به      دغدغه

هـاي عاميانـة جـادويي و عاشـقانه،           قصه اغلب    اينكه ويژه  به. شود  يها منعكس م    استعاره

هاسـت كـه در       ساختاري رؤياگونه دارند و قابليت تأويل و رمزگـشايي شـگرفي در آن            

شناسـان دربـارة      اغلـب روان   .شـود   كمتر گونة رواييٍ ديگري به اين فراواني يافـت مـي          

  .هاي افسانه و رؤيا اتفاق نظر دارند همانندي

وند فرويد، يونگ، استكل، اتو رانك، كارل آبراهام، ژوزه روهـيم و بـسياري              زيگم 

هايي دارند، در ايـن خـصوص         شناسان تحليلي، گرچه با هم اختالف       ديگر از روان  

هـا بـا الگـو و منطـق رؤيـا             هاي پريان و اسطوره     قصهاند كه الگو و منطق        عقيده  هم

هرمانان، تعابير سمبوليكي وجود    انگيز ق   هاي شگفت   مرتبط است و در خالل داستان     

: 1387كمپبـل،   ( كند  هاي ناخودآگاه اشاره مي     ها و تنش    ها، ترس   دارد كه به خواست   

261-262.(  

ـ            به . ق بخـشيدن بـه آرزوهاسـت       نظر فرويد، كاركرد رؤياها در جـوهرة خـود، تحقّ

ياها پيوند  ها و تخيالت نويسندگان خلّاق نيز با رؤ         قصهجمله    بسياري از متون روايي از    

سازي ضمير ناآگاه مربوط است، در فرهنـگ   نمادگرايي رؤياها، كه به قابليت ايده . دارند

  ).91-88: 1380آسابرگر، (شود  تر از رؤياها ديده مي اي وسيع ها در گستره عاميانه و افسانه

 نمـادين  در ديناميك روان به صورت       هاي كهن و رؤيا     كمپبل بر آن است كه روايت     

داند كـه     ميهايي را پديد آوردنٍ نمادهايي        او عملكرد اصلي چنين روايت    . نندك  عمل مي 
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مـات دائمـي بـشر كـه        ها بتواند به جلو حركت كنـد و بـر توه             كمك آن  هروح انسان ب  

  .)30 و 22: 1387(خواهند او را ساكن و راكد نگاه دارند، غلبه كند  مي

جمله برآورده     از(ها    خيالي افسانه برونو بتلهايم نيز بر اين باور است كه رويدادهاي          

بـا رؤياهـا و تخـيالت       ) شدن آرزوها، پيـروزي بـر همـة حريفـان و نـابودي دشـمنان              

 و رؤيا نيـز اشـاره   قصههاي ميان  بتلهايم به تفاوت. )60: 1384(ساالن شباهت دارد    بزرگ

ص ها ساختماني منطقي دارنـد و حادثـه از آغـازي مـشخ              قصه« برخالف رؤيا،    :كند  مي

او معتقد اسـت    . )96همان،  (» .يابد  بخش پايان مي    حلي رضايت   گيرد و با راه     سرچشمه مي 

ها عناصر رؤياگونة بسياري را در خود دارنـد و بـه دليـل برخـورداري از سـاختار               قصه

  .)98همان، (تر از تحليل رؤياهاست  مثابة رؤيا، آسان ها به منطقي، تحليل آن

 نمـادين،   ؤيا از نظرٍ استوار بودن بر الگوهاي ساختاريِ        ر ههاي عاميانه ب    قصهشباهت  

 با اسـتفاده    قصهاز اين جهت اهميت دارد كه به ما در درك بسياري از مفاهيمٍ نهفته در                

 قهرمـان زن،    ديـدگاه هاي عاشقانه از      قصها بررسي   ب. كند  از سازوكارهاي رؤيا كمك مي    

انِ محـوري داسـتان در حـال از سـر           ها، گويي قهرمـ     قصهخواهيم ديد كه در بيشتر اين       

اما پـيش از آن الزم اسـت آن دسـته از سـاختارهاي       . اي رؤياگونه است    گذراندنٍ تجربه 

  .بندي كنيم ها را كه مربوط به عشق و ازدواج است، استخراج و طبقه قصهبنيادين اين 

  هاي عاشقانه قصهترين الگوهاي ساختاري  مهم. 3

 در اين نوشتار، از نظر پرداختن به مسائل دختران و زنان،            شده  چهل قصة عاميانة بررسي   

  :ترين اين الگوها در جدول زير آمده است مهم. شوند در چند الگوي كلي خالصه مي



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                96

  

هاي داراي  قصه

 اين الگو

 رويارويي ةصحن

وضعيت � )اوج(

 )پايان خوش(نهايي 

 وضعيت اوليه )بحران(آغاز حادثه 

ر
ا
م
ش

ه
ا 
ه
و
گ
ال

  

 وو ديجمشيد  ملك

دزد، متـــل  ســـيب

ســيمرغ، پريــزادان 

ــيب،  ــت سـ درخـ

ــر   ــودختر، تعبي دي

 خواب 

ــو را   ــاهزاده ديــ شــ

  .ازدواج� كشد مي

  

ديوي كه قصد ازدواج    

با دختـر را دارد، او را       

 .ربايدمي

ــادة   ــر آمـ دختـ

 .ازدواج است

1 

ــرنج،  ــارنج و تـ نـ

جمجمــه، خنــدة  

ــة  دســتة گــل گري

ــسر   ــد، پـ مرواريـ

پادشـــاه و كنيـــز، 

 و  آهوك، شاهزاده 

آهــو، پرنــدة آبــي، 

پيـشاني، سـنگ      ماه

خمـار    خفته/ صبور

نگار، پسر    و مهري 

 شاه پريان

دختر به يـاري جـادو      

كنـد   رقيب را رسوا مي   

و جايگاه خود را پس     

 .ازدواج�گيرد  مي

ــردن   ــا دور ك ــي ب رقيب

ــاهزاده  ــر از شـ / دختـ

ــتگار  ــاهي (خواس و گ

نيــز بــدون دور كــردن 

كنـد    تالش مـي  ) دختر

 .جاي او را بگيرد

دختر در آسـتانة    

ازدواج بـــــــا  

ــاهزاده / شــــــ

. استخواستگار

2 

ــان ــغ و  جـــ تيـــ

گـيس، حـسن      چل

 خاكباز، پيرهني

ــاهزاده ــتگار / ش خواس

ــت   ــر را از دسـ دختـ

ــات  ــق دوم نجـ عاشـ

  .ازدواج� دهد مي

 

عاشقي ديگر كه دختر     

ــدارد،   ــت ن او را دوس

 .ربايددختر را مي

دختر در آسـتانة    

ازدواج بـــــــا  

ــاهزاده / شــــــ

. استخواستگار

3 

شاهزاده ابراهيم و    

شاهزاده اسماعيل،  

ــرة   ــياه، ك ــرة س ك

 دريايي

ز اثبـات   شاهزاده پس ا  

 بـر اش    لياقت و برتري  

رقيبان، چهـرة واقعـي     

 دهد خود را نشان مي

 .ازدواج�

ــر، او را  ــان دخت اطرافي

به دليل انتخابش تحقير 

 .كنند و سرزنش مي

دختـــر عاشـــق 

اي است      شاهزاده

كه تغييـر چهـره    

 .داده است

4 
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تعبير خواب، علي   

ــل  ــل، كچــ كچــ

 گاوچران

دختر به جوان كمـك     

كنــد تــا توطئــه را  مــي

خنثـــي كنـــد و آداب 

 معاشرت يـاد بگيـرد  

 .ازدواج�

ديو يا جادوگر يا پـدر      

شــرير دختــر قــصد   

 .كشتن جوان را دارد

ــاهراً   ــواني ظ ج

ــقٍ   ــااليق، عاش ن

 .شود دختر مي

5 

ــزادان درخــت  پري

ســــيب، متــــل  

 سيمرغ، پيرهني

ي دختــر و هــا توصــيه

وهاي جـادويي بـه     نير

ند ك  شاهزاده كمك مي  

نجـات يابـد و نـزد       تا  

ــازگردد  ــر بـ  دختـ

 .ازدواج�

ــشدارها را  ــاهزاده ه ش

گيـــرد و  ناديـــده مـــي

شود   گرفتار موانعي مي  

كه او را از دختـر دور       

 .دكن مي

دختر در آسـتانة    

ازدواج بـــــــا  

دربـارة   شاهزاده

اتفاقــات آينــده، 

بـــه او هـــشدار 

 .دهد مي

6 

ياد، دختـر   پسر صـ  

چــين و مــاچين،  

پيرهنـــي، حـــسن 

ــر   ــاز، دختـ خاكبـ

 چين و ماچين

تـــــرين  شايـــــسته

بـا كمـك    (خواستگار  

ــل   ــا عوامـ ــر يـ دختـ

ــادويي ــون ) ج در آزم

 شـــود موفـــق مـــي

 .ازدواج�

دختــــــر بــــــراي  

خواستگارانش آزمـون   

كند يـا مـانع       تعيين مي 

  .كند ايجاد مي

ــر  دختـــــــــ

خواســـــتگاران 

 .زيادي دارد

7 

ــستان   ــر گلـ دختـ

ــل بــ   ــرب، گ ه ع

 صنوبر چه كرد 

ــاهزاده  ــك  (ش ــا كم ب

 از) غيرمــستقيم دختــر

گـذرد و بـه       موانع مي 

 رســـد دختـــر مـــي

 .ازدواج�

كنـد و     دختر فـرار مـي    

براي رسيدن شـاهزاده    

آزمـون  / به خود، شرط  

 .كند تعيين مي

شاهزاده عاشـق   

شود و    دختر مي 

ــا او ازدواج  بـــ

 .كند مي

8 

ــان ــغ و  جـــ تيـــ

 دختـر   گـيس،   چل

  چين و ماچين

ــاهزاده  ــر را شـ دختـ

ــان را  مــي ــد و رقيب ياب

 دهـــد شكـــست مـــي

 .ازدواج�

شـــاهزاده بـــا ديـــدن 

تصوير، تار مو يا لباس     

دختر يا شنيدن وصف    

شـود و     او عاشقش مي  

ــه جــست وجــوي او  ب

 .پردازد مي

ــسيار  ــر بـ دختـ

زيباســــــت و 

ــراوان   ــشّاق ف ع

 .دارد

9  

 ،پــسر شــاه پريــان

 داستان آه

دختر با انجام مراحـل     

شكــــستن (دشــــوار 

 موفقيــت در طلــسم و

) هــاي دشــوار آزمــون

دختــر بــا نقــض يــك 

نهــي، باعــث مــرگ   

 .شود شوهر مي

دختر با شاهزاده   

 .كند ازدواج مي

10 
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كنـد    شوهر را زنده مي   

ــدگي � زنــــــــــ

 .سعادتمندانه

درويش جـادوگر،   

 ميرنسا

ــك   ــه كمـ ــر بـ دختـ

/ نيروهاي جادويي ديو  

كـشد و     جادوگر را مي  

 �گردد    به خانه برمي  

 .زندگي سعادتمندانه

ــار  ــر ناچـ ــدر دختـ پـ

ــي ــه  مـ ــود او را بـ شـ

ــو  ــسري ديـــ / همـــ

جادوگري درآورد كـه    

قصد كـشتن دختـر را      

 .دارد

ــادة   ــر آمـ دختـ

 .ازدواج است

11 

بـه  (تـر     دختر كوچـك   هفت تا دخترو

) ياري بخـت و اقبـال     

شـود شـوهر      موفق مي 

را خوشبخت و راضي    

 .ازدواج�كند 

ــزرگ  ــواهران ب ــر  خ ت

دختر به دليل نداشـتن     

ــارت ــدگي مه ــاي زن  ه

مشترك، از خانة شوهر    

 .شوند رانده مي

ــادة   ــر آمـ دختـ

 .ازدواج است

12 

خــان،  والــي كــل

 ديودختر

ــوهرش   ــا ش ــر ي دخت

. فهمنـد   واقعيت را مي  

كـشند يـا      يا ديو را مي   

 �كننــد  فــرار مــي 

 .زندگي سعادتمندانه

خواهرشــوهر، ديــو يــا 

 .موجودي شرير است

ــر ازدواج  دختــ

 .كند مي

13 

پــسر شــاه پريــان، 

ــتان آه ، داســـــــ

خمـــار و  خفتـــه

  نگار مهري

  

 

ــاني   ــه مك ــر را ب دخت

ــي ــد و  جــادويي م برن

اي عاشــق او  شــاهزاده

 . ازدواج�شود  مي

ــيء   ــسي شــــ كــــ

ــته ــه   خواس ــده را ب ش

شرط بـردن دختـر بـه       

دهـد و     پدر دختـر مـي    

.برد دختر را با خود مي

دختر از پـدرش    

ســــــــوغاتي 

غيرمعمــــــول 

 .خواهد مي

14  

 

ــين و   ــر چـ دختـ

 ماچين

ــ ــدانش ب ــا فرزن ا زن ي

ــوانعي  ــور از مــ عبــ

حقيقت را براي شوهر    

كننــد و  آشــكار مــي 

ــازات   ــان مجــ رقيبــ

 زنـدگي   �شـوند     مي

 .سعادتمندانه

) هووهــا(رقيبــان زن 

ــه ــاي او را  بچـــ هـــ

ربايند و او به جـرم        مي

نازايي از چشم شـوهر     

 .افتد مي

ــر ازدواج  دختــ

ــي ــد و  مــ كنــ

صــاحب فرزنــد 

 .شود مي

15 
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نارنج در  (كار رفته است       صورتي ناقص به   ها يك الگوي ساختاري به      قصهدر برخي   

دختـر  ماننـد  (هـا   قـصه  و در برخي )ربايد  شاهزاده بدون كشتن ديو، دختر را مي و ترنج 

اين مسئله ناشي از    .  است  چند الگو با هم ادغام شده يا در كنار هم آمده           )چين و ماچين  

  . با هم استهقصهايي از دو يا چند  ها يا تركيبٍ بخش قصهروايت ناقصٍ برخي 

هـاي عاميانـه بـه ايـن          قصه الگوهاي ساختاري مربوط به دختران و زنان در          ،يقين  به

پـذير    هـا در يـك مقالـه امكـان          قصهاما از آنجا كه بررسي تمام       . شود  موارد محدود نمي  

ضـمن اينكـه    . نيست، استخراج همين الگوها براي طرح مباحث اين مقاله كـافي اسـت            

 امـا   .تـري رسـيد      اين الگوها را با هم ادغام كرد و به الگوهاي كلي           شايد بتوان برخي از   

هـا و     ها نيست و ذكـر تفـاوت        قصهشناسي    كه گفتيم، هدف اين مقاله، فقط ريخت        چنان

  .ها ضروري است قصهتنوع اين الگوها براي تحليل 

ترين مشكل دختران، گرفتار شدن در دسـت ديـو عاشـق               يك مهم   شماره در الگوي 

تنهايي و بدون كمك قهرمان توانايي         است كه اغلب به    )خواستگار يا شوهر منفور   نماد  (

ديوي كه دختر را ربوده است، معموالً او را در چاهي يـا قـصري               . مقابله با او را ندارند    

رسـد و فقـط خـود او يـا ضـد              زاد بـه آنجـا نمـي       دارد كه پاي آدمـي      زيرزميني نگه مي  

 توانايي ورود به آنجا را      )ان و مادر ديو يا ديوهاي ديگر      مثل برادر (هايي مانند او      قهرمان

به همين دليل، اولين واكنش دختر با ديدن قهرمان در آنجـا، هـشدار دادن بـه او                  . دارند

هاي زيبـا     ها و باغ    با توجه به عمارت   . دربارة خطرٍ بيدار شدن يا از راه رسيدن ديو است         

خانة ها ممكن است نماد       ها، اين مكان    اههاي رؤيايي در ته اين چ       و جواهرات و گنجينه   

  . د باش نيزخواستگار يا شوهر منفور

كنـد و      با زيركي، مخفيگاه شيشة عمر ديو را كـشف مـي           ها، دختر   قصهدر تمام اين    

تواند    قابل توجه اينكه دختر فقط مي      ةنكت. كشد  با شكستن آن، ديو را مي     سپس شاهزاده   

پيـدا كـردن   (ا از خودش بپرسد؛ اما انجام اين كـار       ديو را فريب دهد و راه كشتن ديو ر        

معمـوالً  .  نياز به قدرت شاهزاده دارد     )شيشة عمر با گذشتن از موانع و سپس كشتن ديو         

اعـم از   (شـود، تمـام نيروهـاي داسـتان           وقتي اين مشكل از سر راه دختر برداشـته مـي          

 اين دختران، خود    گاهي. گيرد   در خدمت او قرار مي     )هاي جادويي و قهرمان مرد      قدرت

/ ها را عليه ديو     توانند آن   تنهايي نمي   العاده و جادويي نيز دارند؛ ولي به        هاي خارق   توانايي
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كار گيرند و حتماً بايد شاهزادة رؤيايي از راه برسد و بر رقيبش غلبـه                 شوهر بدجنس به  

يـو  صـراحت بـا د      ها، هنگام رويارويي شـاهزاده بـا ديـو، دختـر بـه              قصهدر برخي   . كند

 نـارنج و  بـراي نمونـه در قـصة        ( كند  كند و در مواردي به او كمك هم مي          مخالفت نمي 

» آي چيد، آي برد   «: نندز  ها فرياد مي    چيند، نارنج   ها را مي    كه شاهزاده نارنج     هنگامي ترنج

 دختر خودش شيشة عمـر ديـوي را         )نمكي( قصهفقط در يك    ). كنند  بيدار مي و ديو را    

 نيـز ديـو      نارنج و ترنج   در قصة . كند  ند و با شاهزاده عروسي مي     شك  كه عاشق اوست مي   

  .كند ها را با طلسم، درون نارنج پنهان مي به جاي نگهداري دختران در ته چاه، آن

نـارنج و   ( دو، دور كردن دو دلداده از هم معموالً با كـشتن دختـر                شماره در الگوي 

و يـا دور كـردن       )پيـشاني   مـاه (او   يا مخفي كردن     )جمجمه( يا در چاه افكندن او       )ترنج

دختر معموالً به كمـك شـاهزاده توطئـه را          . شود  انجام مي ) پرندة آبي  (شاهزاده از دختر  

كننـدگان    ها پس از آنكـه توطئـه        قصهدر بيشتر اين    . گيرد  مي  كند و عروسي سر     خنثي مي 

. شود ات ميسختي مجاز   كند، رقيب به    شوند و قهرمان زن با شاهزاده ازدواج مي         ناكام مي 

 با دخالت دختر نارنج، در مجـازات كلفـت سـياه كـه              دختر نارنج و ترنج،   فقط در قصة    

 بـه جـاي كـشتنش، او را         ؛ به اين ترتيب كـه     شود  جاي او را گرفته بود تخفيف داده مي       

  .كنند راه پسرش از شهر بيرون ميهم

مايـة    وندر« دو و سه شبيه ساختاري است كه جوزف كمپبـل آن را               شماره الگوهاي

هاي بومي    قصههاي اصلي تمام      نامد و معتقد است يكي از ويژگي        مي» تبعيد و بازگشت  

  ).327: 1387كمپبل، (هاست  و اسطوره

 چهار معموالً شـاهزاده يـا قهرمـان بـراي تغييـر         شماره هاي مبتني بر الگوي    قصهدر  

كـي از   ي  چـون  .آيـد   چهره، با كشيدن شكنبة گوسفند بر سرش به صورت كچـل درمـي            

 شاهزاده يـا قهرمـان   پس  خواستگار، داشتن موهاي زيباست، معيارهاي جذابيت ظاهريِ  

 بـه همـين     كچـل   عليرفتار تمسخرآميز دختران با كچل در داستان        . شود  زشت تلقي مي  

جالب اينكه دختر تا وقتي ازدواجش با شاهزاده قطعي نشده است، با تغييـر              . دليل است 

كنـد تـا او را بـراي خـود            مثابة ابزاري استفاده مي     از آن به  كند؛ بلكه     چهره مخالفت نمي  

دهنـدة نگرانـي آگاهانـه يـا ناخودآگـاه دختـر از               توانـد نـشان     اين الگـو مـي    . حفظ كند 

  .اش باشد  تصاحب همسر مورد عالقهدستي ديگران در پيش
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 چهار است، با اين تفاوت كه در         شماره حدودي شبيه به الگوي      پنج تا   شماره الگوي

 هدف  ،ظاهر به. جا خواستگار دختر واقعاً عيب ظاهري دارد و تغيير چهره نداده است           اين

چه به قيمت ازدواج بـا        هاي مبتني بر اين الگو، رهايي از خانوادة خود اگر           قصهدختر در   

 :كنـد    چنين برداشتي را تأييـد مـي       تعبير خواب  قصة   .چندان دلخواه است    ري نه خواستگا

. كند  كشد و دختر با او مخالفت نمي        را كه مانع ازدواج است مي     جوانٍ عاشق، پدر دختر     

گر با معشوق يكي نيست؛ ولـي       ، دختر ياري  كچل گاوچران  و   علي كچل البته در دو قصة     

رسد چهرة ديگر او است كه در تغييرات روايت به شكل شخـصيتي جداگانـه                 نظر مي   به

  .نمود يافته است

ن از مجرد ماندن تـا پايـان عمـر، در بيـشتر             اهميت ازدواج براي دختران و ترس آنا      

 نگرانـي دختـران از نداشـتن خواسـتگار در بيـشتر             .شود  طور ضمني ديده مي      به ها  قصه

جملـه   هاي تاريخي به داليل مختلـف از  ظاهر در برخي دوره  بهشود؛ اما   ديده مي  ها  زمان

قابت ميـان زنـان و       ر در نتيجه  از مردان بوده است و       ، تعداد دختران و زنان بيشتر      جنگ

ـ     قـصه اين نكتـه در     . شده است    زياد مي  نگراني آنان از نداشتن خواستگار     سياري هـاي ب

هـا    آن وقـت  «: گويد   مي پريزادان درخت سيب   قصة   اويربراي مثال   . منعكس شده است  

  ».زن مانده بودند در زمان آن پادشاه، زن كم بود و پسرهاي پادشاه بي

 شــش از  شــمارهدهاي بعــدي داســتان در الگــويآگــاهي دختــران از رويــدا پــيش

بـراي مثـال در     . كنـد   چه بيشتر بـه رؤيـا شـبيه مـي          ها را هر    قصههايي است كه      ويژگي

، دختراني كه شاهزاده آنان را از چنگ ديو         متل سيمرغ  و   پريزادان درخت سيب  هاي    قصه

. اهنـد كـشيد   دانند كه بـرادران شـاهزاده او را از چـاه بيـرون نخو               نجات داده است، مي   

گويند پـس از ديـدن دو قـوچ           اند و به شاهزاده مي       آگاه قصههمچنين از ماجراي بعدي     

در .  بر روي قوچ سفيد بپرد وگرنه به هفت طبقه زيرِ زمين خواهـد رفـت               ،سفيد و سياه  

ها را نجات داده اسـت،        ، دختراني كه شاهزاده با كشتن شير و اژدها جان آن          قصههر دو   

 پنجه در خون شير يـا       ؛ به همين دليل   گران مدعيٍ كشتن شير خواهند شد     ديدانند كه     مي

نهند تـا در آينـده بتواننـد او را بازشناسـي      زنند و بر پشت شاهزاده عالمت مي       اژدها مي 

 نيز دختر هنگـام ازدواج بـا شـاهزاده او را از برخـي كارهـا نهـي               پيرهنيدر قصة   . كنند

اي ديگـر بـا ديـدن         هـا، شـاهزاده      اين نهي  داند در صورت نقض شدن      كند؛ چون مي    مي
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شمار آگاهي اين زنـان     موارد بي ! پيراهن دختر، عاشقش خواهد شد و او را خواهد ربود         

 عالوه بر شباهت بـه  -شود يها ديده م    قصهكه در بيشتر     -و دختران از رويدادهاي آينده    

بـا راوي دانـاي      و حتي يگانگي آنان را       قصهها را در      نقش محوري اين شخصيت   رؤيا،  

  .دهد كل نشان مي

هاي دشوار بـراي خواسـتگاران از          هفت و هشت طراحي آزمون      شماره در الگوهاي 

دهنـدة اشـتياق      اي براي نااميد كردن خواستگارانٍ ناخواسته و نشان         سوي دختران، وسيله  

 رسـد   نظـر مـي     در عـين حـال بـه      . زن براي دخالت در تعيين سرنوشت خـويش اسـت         

يـاب و در      نبايـد آسـان    كه معـشوق     دنده   را نشان مي    اين رؤياي زنانه   هاي يادشده الگو

  .هاي زيادي را تحمل كند د دشواريدسترس باشد و عاشق براي رسيدن به او باي

هـا    قـصه  عالوه بر    ) نه  شماره الگوي (اي از دختر    عاشق شدن شاهزاده با ديدن نشانه     

. هاي داسـتاني كهـن نيـز اسـت          هها و منظوم    هاي مشترك بسياري از رمانس      مايه  جزء بن 

هاي   هاي عاشقانه چنان رايج است كه معموالً يكي از ويژگي           كاربرد اين الگو در روايت    

ــات ســنتي شــمرده مــي  ــين . شــود عــشق در ادبي ــصهدر چن ــه ق ــر ب طــرز   هــايي دخت

 تمـام عمرشـان را   باختگان او برخي دلكه گاهي  با و دلرباست؛ چنان ناپذيري زي   مقاومت

شگفت اينجاست كه معموالً عاشقاني     . كنند   سپري مي   دختر  نياز كردن با تصوير    با راز و  

شـوند؛ امـا وقتـي        اند، پير مـي     كه نااميد از وصال دختر به معاشقه با تصوير او قانع شده           

ايـن تنـاقض ظـاهري را       ! يابد، او همچنان جوان مانده اسـت         دختر را مي   قصهشاهزادة  

آرزوي چنين دختراني ايـن     : ها چنين حل كرد     قصهاگونة  توان با توجه به كاركرد رؤي       مي

رسند، عاشـقان ديگـر        مي قصهترين شاهزادة     است كه در عين حال كه به وصال شايسته        

كـار گرفتـه شـده        در اينجا ترفندي داستاني به    . تا پايان عمر در آتش عشق آنان بسوزند       

پيـر  . افتـد   اتفـاق مـي   رؤيـا   / جـايي زمـاني در روايـت        است و ناخودآگاه، نـوعي جابـه      

واقـع     كنـد، در    وجوگر در ابتداي داستان با او مالقات مي         اي كه شاهزادة جست     باخته دل

هـاي    اسـاس ديـدگاه      بر. چاك در رؤياهاي دختر است      تصويرٍ آيندة خيل دلدادگان سينه    

تـرين   هايي در رؤيا بسيار رايـج اسـت و اصـالً يكـي از اصـلي             جايي  فرويد، چنين جابه  

-31: 1382فرويـد،  (هاي رؤيا، همين جايگزيني امر مطلوب به جاي واقعيت اسـت            فرايند

33.(  
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دهندة ترس زنان جامعـة سـنتي از           ده و دوازده نشان     شماره رسد الگوهاي   نظر مي   به

  . آن هم به هر دليلي باشد،طالق يا از دست دادن همسر

 را  انوادة شوهر  اختالفات ديرين ميان زن و برخي از اعضاي خ          سيزده  شماره الگوي

.  دارنـد   با هـم   هايي  البته از نظر كاربرد اين الگو، دو قصة ذكرشده تفاوت         . دهد  نشان مي 

شـود و بـه       ها بـه ديـو تبـديل مـي          ترين خواهرٍ شاهزاده شب     ، كوچك ديودختردر قصة   

شود و بقية اعضاي  شاهزاده از واقعيت باخبر مي   . پردازد  خوردن احشام و اهالي قصر مي     

سرانجام ديودختر وقتي   . شوند  توجه به هشدارهاي او، طعمة دخترك مي        اش، بي   خانواده

صـحنة بعـدي داسـتان،      . شـود   قصد خوردن شاهزاده را دارد، بـه دسـت او كـشته مـي             

 سـر ديـوي را بـر زانـو          ، يك  شماره رويارويي شاهزاده با معشوق است كه طبق الگوي       

يـشة عمـر ديـو و عروسـي دو          پس از رويدادهاي مفصلي كه به شكستن ش       . نهاده است 

ــي  ــر م ــداده منج ــان  دل ــود، در پاي ــصهش ــدگي   ق ــة زن ــراي ادام ــر ب ــاهزاده و دخت ، ش

 نمونة جالبي از دخالت ناخودآگاه      قصهاين  . روند  شان به قصر پدر دختر مي       سعادتمندانه

 چيز به پاياني آرماني براي دختر       كه همه   جمعي زنان در رويدادهاي داستان است؛ چنان      

يـك از اعـضاي        اي كـه هـيچ       همـراهٍ شـاهزاده    زنـدگي در قـصر پـدر      : شـود   ميمنتهي  

 خـان   والي  كلاما در قصة    ! اش زنده نيستند تا همچون ديو به جان عروس بيفتند           خانواده

 او  .خورد كه در قالب خواهرش درآمده است        شخصيت مرد داستان، فريب ديوي را مي      

ار همسر و فرزندانش، خـود خـوراك        كند و پس از فر      هشدارهاي همسرش را باور نمي    

  .شود ديو مي

 يازده و چهارده كسي بدون موافقت دختر، پدرش را راضـي يـا               شماره در الگوهاي 

ر انتخاب همـسرش    مجبور كرده است دختر را در اختيار او بگذارد؛ بدون آنكه دختر د            

 مبهمـي   دهندة سرنوشت ناخواستة تلخ يا      چنين الگويي اغلب نشان   . ددخالتي داشته باش  

فـراي  . شود  آن دچار مي     اعتنايي پدر به    است كه دختر بر اثر خودخواهي، حماقت يا بي        

اي در سرتاسر تاريخ كالم مخيل ريـشه دوانـده اسـت              مايه  با اشاره به اينكه چنين درون     

اندازة پدرش در درك و دريافـت هـر           قهرمان زن، بيشتر به علت ناتواني بي      «: نويسد  مي

ز قلمرو آسايش و آرامش خود اوسـت، بـه سـوي همـسري بـا ضـد                  چيزي كه بيرون ا   

  شماره هاي مبتني بر الگوي     قصه البته در    ).104: 1384(» .شود  قهرماني خودخواه رانده مي   
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انجامد كه    زادي مي  چهارده درخواستٍ نمادين دختر براي سوغاتي، به ازدواج او با پري          

  .  محبوب دختر است، يازده شمارهبرخالف الگوي

دهندة نگراني زنان از نازايي است كه در جامعـة             پانزده از سويي نشان     شماره الگوي

هـاي    زبان و طعنـه     توانست مشكالت زيادي چون افتادن از چشم همسر، زخم          سنتي مي 

اطرافيان، طالق و گاه ازدواج دوبارة شوهر را براي آنان ايجـاد كنـد و از سـوي ديگـر                    

  .دهد در نگاه زنان نشان ميرا ) هوو(انگيز رقيب  تصوير نفرت

ياگونـة  ؤهـاي ر    هـا و ويژگـي      مايه  ه برخي بن  عالوه بر اين الگوهاي ساختاري بايد ب      

  : ها نيز اشاره كرد قصه

هاي عاشقانه، عالقة شديد شاهزادة عاشق به دختر امـري بـديهي              قصهتقريباً در تمام    . 1

ينان از عـشق آتـشين      ناگفته پيداست كه جلب محبت همسر و اطم       . شود  انگاشته مي 

جنبة ديگر اين موضوع، نگراني از سـرد شـدن   . او يكي از آرزوهاي تمام زنان است 

به همـين دليـل اسـت كـه در برخـي            . رابطة زناشويي و حتي ترس از خيانت است       

انـد كـه بـا خيـال           مردانِ عاشقي تـصوير شـده      ،ها، در فضايي آرماني و رؤيايي       قصه

 ، قهرمان مـرد پرندة آبيدر قصة . كنند  ديگر پشت مي   معشوق به تمام دختران و زنان     

كنند،    وقتي چهل دختر به او ابراز عالقه مي        . دور افتاده است   اش   مورد عالقه  از دختر 

ايستد و براي يـافتن معـشوق         او بالفاصله به نماز مي    . دهد  به آنان توجهي نشان نمي    

 از ديد زناني اسـت كـه        چنين رويدادي، تصويري رؤيايي   . كند  به درگاه خدا دعا مي    

توجهي او به زنان و دختران ديگر برايـشان اهميـت             معشوق و بي  / دامني همسر   پاك

  . دارديفراوان

ابتـدا  ...  و متل سيمرغ، پريزادان درخت سيب، كرة سياه      جمله    هاي متعددي از    قصهدر  . 2

اي   يـه ما  چنين بـن  . كند  دستي مي  شود و در ابراز عشق پيش        عاشق شاهزاده مي   ،دختر

از آنجـا كـه بـه دليـل         . تـري تكـرار شـده اسـت         صـورت ملمـوس     ها به   در رمانس 

هاي جامعة مردساالر، در عرصة واقعيت معموالً امكان ابراز عـشق بـراي               محدوديت

  . اين محدوديت جبران شده استقصهزنان وجود نداشته است، در فضاي 

پايـان    كنـد، روايـت بـه       روسي مي ها، وقتي شاهزاده با دختر ع       قصهسرانجام در پايان    . 3

شود يا حداكثر     دربارة ادامة زندگي مشترك آن دو يا هيچ اطالعي داده نمي          . رسد  مي
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هـا بـسنده      به ذكر عباراتي كلي دربارة صاحب فرزند شدن و زندگي سعادتمندانة آن           

قهرمـان زن بـه رؤيـايش     . ها مشترك اسـت     قصهاين ويژگي تقريباً در تمام      . شود  مي

ترين فرد دست يافته است و خواننده بايد بپذيرد كه زنـدگي              زدواج با شايسته  يعني ا 

ادامـه خواهـد    » هاي سال بـه خـوبي و خوشـي          سال«مشترك آن دو پس از ازدواج       

ها زندگي زناشويي موفق، ادامة بـديهي عـشق آتـشين             قصهدر جهان رؤيايي    . يافت

مين نقطـة مـشترك، بيـشتر       شود؛ اما تمام شدن داستان در ه        پيش از وصال تلقي مي    

گوياي اين حقيقت است كه قهرمان اصلي داستان به هدف خود رسيده و از نظر او                

بـه گفتـة    . اش ضـرورتي نـدارد      ديگر سرك كشيدن خواننده در زنـدگي خـصوصي        

  راينورتروپ ف

ي رمـانس بـه مـادرانگي       شود و احتماالً در صفحة پايـان         قهرمان زن كه عروس مي    

رسـاند و از      پايـان مـي    اج يا پيوندي هماننـد، چرخـه را بـه          ازدو با ...يابد  دست مي 

بنـدي ايـن اسـت كـه          رود؛ و معموالً مفهوم ضمني چنـين پايـان          داستان بيرون مي  

 زندگي جنسي موفق و جاافتاده ديگر چندان ارتباطي به ما در مقام خواننـده نـدارد         

)1384: 102.(  

 بـودنٍ   بـا وجـود عاشـقانه     . تگريـس تـوان ن    به اين موضوع از منظر ديگري هم مـي        

هايي كه توصـيفي از       قصههاي عاميانه، در بسياري از        قصهماجراهاي پيش از ازدواج در      

بخـش    دهند، روابط ميان اين همـسران چنـدان رضـايت           روابط زنان و شوهران ارائه مي     

هـا    قصهگري كه در برخي       كار و خدعه    شوهرانِ ستمگر و بدگمان و زنانِ خيانت      . نيست

 گويـا . كنند  ها ترسيم مي    ازدواجانداز آيندة بيشتر      شوند، تصويري عيني از چشم      يده مي د

بحـث  . نيافتني باشـد    داشتني است كه دست     ها تا زماني دوست     قصهمعشوق محبوب در    

كلـي   طـور   به گوياي اين است كه   ،  سيماي زن در فرهنگ ايران    ل ستاري در كتاب     مفص

ها بين زن و معشوق تفاوت قائل         قصهز نوع شاهزادگان    در فرهنگ سنتي ايران، مرداني ا     

گنجنـد، پـس      جا نمـي    روابط زناشويي و عشق، در يك     «اند كه     آنان عقيده داشته  . اند  بوده

تواند با زني كه معشوقه و ملهم هوي است يكي باشد             زني كه همسر و مادر است، نمي      

هـا    قصهاين ترتيب، اينكه     به   ).140(» .و طبعاً زن دوم است كه صاحب تيول عشق است         

يابند، شايد به معناي پايان يافتنٍ عـشق           پايان مي  شبه محض ازدواج شاهزاده و معشوق     
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 قـصه  پايان تلخي كه در روايت رؤياگونة        ؛و دلداده در عرصة واقعيت نيز است      آتشين د 

ال هـاي سـ     اي، سال   يابد و ذهن رؤياپرداز راوي در عبارتي كليشه         بيني تغيير مي    با خوش 

  .كند زندگي عاشقانه در خوشبختي و سعادت را جايگزين آن مي

  ها قصهتحليل الگوهاي ساختاري . 4

 شـود   مـي ال مطرح   ؤساختاري بپردازيم، اين س   بندي اين الگوهاي      پيش از آنكه به جمع    

 روزگاران  هاي باستاني و اساطيري     مايه  ها فقط درون     آيا آن  ،ها  قصهكه با توجه به قدمت      

هاي متأخر را هـم    طول تاريخ يا دوران در يا اينكه مسائل زناندهند انعكاس ميكهن را  

ـ  آن توان ديد؟ اين مسئله از ها مي  در آن  هـا بـه    قـصه ق رو اهميت دارد كه در صورت تعلّ

هـاي زنـاني      وجوي مـسائل و دغدغـه       ها به جست    توان در آن    روزگاران بسيار دور، نمي   

  . اند زيسته ان دور ميچند هاي نه پرداخت كه در گذشته

ها مطرح شده است، گاهي پيشينة برخـي       قصههايي كه دربارة قدمت       اساس بحث  بر

دربـارة  . رسـد  هاي كهن و اساطيري يا ادبيات عاميانة ملـل ديگـر مـي         ها به روايت    از آن 

هـاي    حـد بـر اصـالت روايـت          از   ها كمتر كسي ترديد دارد؛ اما برخي بيش         قصهقدمت  

تـرين    گويان سنتي و توانايي آنان در ضـبط و حفـظ كوچـك              قصهداري    نتشفاهي و اما  

  براي مثال، برادران گريم معتقدند. فشرند ها پاي مي جزئيات داستان

شـود، بايـد    كاري و تحريف مي آساني دست پندارند روايات سنتي به     ي كساني كه م  

داستان خـود دور    گاه از مسير و مضمون اصلي         گويي پير هيچ    ببينند چگونه داستان  

كوشـد و هرگـز در نقـل          افتد و تا چه اندازه براي درست كردن روايت آن مي            نمي

دهد و خود هر اشـتباهي را تـصحيح           ر داستاني هيچ بخشي از آن را تغيير نمي        مكرّ

  ).108 :1368  ستاري،( كند مي

ا بـه دليـل     هـ   قـصه . ها نيست   ناپذيري آن   ها لزوماً به معناي تغيير      قصهاما پيشينة كهن    

 ايـن عوامـل تـأثير       روايت شفاهي و رواج داشتن در ميان مردم عادي، در طول زمان از            

شناختي و آداب و سنن قوميٍ سرزميني كـه            عوامل اجتماعي، فرهنگي، روان    :اند  پذيرفته

ل، روايتي شـفاهي    اينكه قومي در طول صدها يا هزاران سا       . شود   در آن روايت مي    قصه
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  هم اش را   هاي روزمره    كه با طرز فكرش تناسبي ندارد و دغدغه         است شتهرا زنده نگه دا   

  به گفتة محجوب. رسد نظر مي دهد، دور از ذهن به بازتاب نمي

هاي  داستان و افسانه و سرگذشت و حكايت و متل و ترانه، هر قدر دور از واقعيت

 زندگي امروز، يا زندگي عصري كه داسـتان در آن پديـد آمـده اسـت باشـد، بـاز                   

ناخواه حقايقي از وضـع اجتمـاعي زنـدگي مـردم عـصر نويـسنده در آن راه                    خواه

   ).170: 1387( يابد مي

هـاي باسـتاني مقهـور        كلي مشخصه  طور   ها، به   قصهكند در     جوزف كمپبل نيز اشاره مي    

ها و عقايـد و       اند تا با رسم     اند و موارد مبهم و دوپهلو تغيير يافته         شده و در حجاب رفته    

  :نويسد او مي. هاي محلي تطابق يابند ديدگاه

هاي سنتي، به هر حـال هميـشه، چـه از             قصهشمار در     هاي مجدد و بي     در بازگويي 

گيـرد و بـراي       هـايي صـورت مـي       جايي  روي قصد و چه به صورت تصادفي جابه       

اند، اغلب با مهارت بسيار تفاسير  معنا شده  توضيح عناصري كه به داليل مختلف بي      

  .)254-252: 1387( شود بداع مياي ا ثانويه

. ها جمـع كـرد      توان بين آن      مي نيستند و دو ديدگاه با هم متناقض      رسد اين     نظر مي   به

هـا هـم      قـصه  ،)1387ريـد،   (كم چندهزارسالة دوران پدرساالري      با توجه به پيشينة دست    

 بازتاب   متأخر هاي  ويژه دوره   اند و هم مسائل و مصائب زنان را در طول تاريخ و به              كهن

كنند و هم از زمـان        هاي دور حكايت مي     هم از گذشته  «ها    قصهبه گفتة كمپبل،    . دهند  مي

ختاريٍ  تكرار الگوهـاي سـا     ).287: 1387(» .گويند  حاضر و اصل و ريشة انسان سخن مي       

 گونة كهن و حتي     هاي رمانس   ها، منظومه    بسياري از رمانس   ،هاي عاميانه   قصه  در شدهياد

كنـون    دهد از پايان دوران مادرتباري تـا        اساطيري ملل مختلف، نشان مي    هاي     روايت در

 برخـي از ايـن الگوهـا يـادآور           است؛ ضـمن اينكـه     اين مسائل براي زنان وجود داشته     

  .هاي اساطيري مادرتبارانه است ختزيرسا

حتـي اگـر در     (شـده   ان گفـت برخـي الگوهـاي سـاختاري ياد         تـو   با اين مقدمه مـي    

در ) نشان دهند  را    درگيري نمودهاي باستاني نيروهاي خير و شرّ       هقصهاي كهن     روايت

  هم ها   برخي از آن   دهند؛   را نشان مي   هاي تلخ و خشن زندگي       واقعيت هاي فعلي،   روايت

.  زنـان و دختـران آرزوي آن را دارنـد   دهند كه اي را بازتاب مي  جهاني رؤيايي و آرماني   
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 به نـوعي    قصهزنان در فضاي رؤياگونة     در حالت دوم، ذهن راوي يا ناخودآگاه جمعي         

كـه    چنـان . هـا بـسيار معمـول اسـت         قصهاق دست زده كه در      سازي خلّ   جبران يا وارونه  

  : نويسد دالشو مي

رو سـاختن ضـعيف بـا         جبران مضاعف احساس حقارت و خواري از طريق روبـه         

ها    آن هايي كه در    قصهگردد، در مورد تمام       قوي كه در آن ضعيف بر قوي پيروز مي        

پـدري خالصـي      شود، دختـر جـواني از دسـت زن          سالي چيره مي    كودكي بر بزرگ  

كـشد و خاصـه گـورزادي غـولي را از پـاي               يابد، شهـسواري اژدهـايي را مـي         مي

  ).184: 1366( كند ق پيدا ميآورد، مصداق و تحقّ درمي

 ».تواند معنايي ضد خـود داشـته باشـد          هر عنصري در رؤيا مي    «: فرويد معتقد است  

 كـه   -هـا   قـصه ديـو در    /  براي مثال، با توجه به بسامد باالي الگوي شاهزاده         ).30: 1382(

نظـر     بـه  -انجامـد   هميشه به رهايي دختر از دست ديو و ازدواج با شاهزادة رؤيايي مـي             

دهندة آرزوها و رؤياهاي زنان و دختران باشد تا رويدادي            رسد اين الگو بيشتر نشان      مي

شـده را در يكـي از       توان تمام الگوهـاي ياد      ترتيب، مي به همين   . واقعي در زندگي آنان   

هـاي    قـصه اساس مطالبي كه در توضـيح الگوهـاي مـشترك              بر. اين دو دسته جاي داد    

ها و مـشكالت    ها با فرايندي شبيه به فرايندهاي رؤيا، دغدغه         قصهعاشقانه ذكر شد، اين     

ايـن  . دهنـد  عـة مردسـاالر نـشان مـي    و يا رؤياها و آرزوهاي زنان و دختـران را در جام  

  :ها و رؤياها اغلب اين موارد است دغدغه

  .  نگراني دختران از پيدا نشدن خواستگار شايسته-

هاي اجباري و آرزوي ازدواج با كسي كه هـم عاشـق واقعـي دختـر                   ترس از ازدواج   -

  . باشد و هم دختر او را انتخاب كرده باشد

 محبوب در مقابل خواستگار يا همـسر فعلـي كـه             آرزوي داشتن خواستگار يا همسر     -

   ).تقابل شاهزاده و ديو(نزد دختر منفور است 

 عالقه به اينكه شوهر از موقعيت اجتماعي، اقتصادي، شـجاعت، قـدرت جـسماني و                -

 بتوانـد بـر زنـان        و هـم    مورد تحقير قرار نگيرد    هممند باشد تا زن       بايي بهره حتي زي 

  . ديگر فخرفروشي كند
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 وار او را دوسـت داشـته باشـد كـه            وي زن مبني بر اينكه همسرش چنـان ديوانـه          آرز -

  .وت و موقعيتش بگذرد از تمام قدرت و ثرخاطر او به

حـدي كـه تـصوير        بـه  )و زشت و منفور بـودن رقيـب       ( زيبا و محبوب بودن در رؤيا        -

ـ         قـصه اينكه در اغلب    . دختر هم از مردان مختلف دل بربايد       و، هـا دختـرِ گرفتـار دي

شاهزاده خانمي زيباست كه از قصر پدرش ربوده شده اسـت، تجلـيٍ رؤيـاي زنـان                 

  .دربارة موقعيت برجستة خانوادگي و زيبايي ظاهري است

براي جلب توجه و عالقة      )ها  يا خانوادة آن  (دستي كردن دختران ديگر        نگراني از پيش   -

  . شاهزاده و از دست رفتن خواستگار شايسته

  . ينكه بعد از ازدواج، همسرش را از دست بدهد نگراني زن از ا-

اين دغدغه فقط مربوط به قبـل       . )دختران و زنان زيبا و شايستة ديگر      ( نفرت از رقيب     -

از ازدواج نيست؛ بلكه ظاهراً زنان پس از ازدواج، بيشتر نگران توجه همسر به زنان               

  . اند  ديگر يا ازدواج دوبارة او بوده

و آزارهـاي اطرافيـان     ) ويژه مـادر و خـواهر او        به(طرافيان همسر    نگراني از آزارهاي ا    -

  ).نسبت به دختر يا همسرش(خود 

شدن و در حالت آرمـاني      ) ويژه فرزند پسر    به( ترس از نازايي، اهميت صاحبٍ فرزند        -

ها با وصف مرداني شـروع   قصهاينكه بسياري از . آرزوي پسران دوقلو به دنيا آوردن   

پردازنـد يـا بـراي        رزندي شكايت دارند و به دعا و نذر و نياز مي          ف  د كه از بي   شو  مي

پذيرند، نشان از اهميت اين موضوع در         هاي عجيب را مي     صاحبٍ فرزند شدن شرط   

  .جامعة سنتي دارد

بيشتر دختران فقط در رؤيـا و       ( نارضايتي دختران از نداشتن اختيار در انتخاب همسر          -

  ).قدم شوند د در ابراز عشق پيشان توانسته  ميقصهفضاي رؤياگونة 

داري و  خانــه(هــاي الزم بــراي زنــدگي مــشترك   نگرانــي دختــران از اينكــه مهــارت-

  . را نداشته باشند)شوهرداري

 موارد   اين اند، به   ها بازتاب يافته    قصهاي كه در اين       هاي زنانه   ها و رؤيا    مسلماً نگراني 

تن اين نكته كافي است كه اين دسـته از           براي درياف   آنچه گفته شد،   اما. دشو  محدود نمي 

هـاي   قـصه همين نكتة ساده كه . اند گرفته هاي عاميانه با محوريت قهرمان زن شكل     قصه
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هاي زنان را نمايش دهنـد، زنـان    اند تا مسائل و دغدغه     عاشقانه به اين دليل روايت شده     

 در واقـع ايـن      دهـد؛   را در جايگاه شخصيت مركزي و قهرمانِ محوري داستان قرار مـي           

هاي زياد، حـول   ها با وجود شخصيت قصهاين . پي اثبات همين مسئله است  مقاله هم در  

هاي ديگر اهميتـي   همة چهره«. چرخند هاي او مي ها و كنش محور قهرمان زن و خواسته   

ندن تكليفـي   سـامان رسـا    افكني يا كمك به قهرمان در به        رهثانويه دارند و براي تدارك گ     

  ). 98 :1380آسابرگر، (» .روند كار مي گرفته، بهعهده  كه به

، زنان در مقايسه       كه در گذشته   استليل  ها بر مسائل زنان، شايد به اين د         قصهتمركز  

ضمن اينكه اين كار با روحيات زنان      . اند  گويي داشته   قصهبا مردان فرصت بيشتري براي      

گذشـته از   . يشتري داشـته اسـت    و جايگاه آنان در خانواده در رابطه با كودكان تناسب ب          

هـا   قـصه گويان رسمي درباري و نويسندگان و سرايندگاني كـه اغلـب فقـط راويٍ               قصه

. آن زنـان بـوده اسـت        ها، سـهم اصـلي از       قصهسينة    به  اند، در روايت شفاهي و سينه       بوده

  بـوده و   بـر   ها را از    قصه   از اين    حرمسراها نيز بسياري    كاران ها و خدمت    زناني چون دايه  

بنابراين، با توجه به جايگاه زنان در       . اند  كرده   مي   نقل   كودكان   كردن   سرگرم  ي برا ها را   آن

قرار گرفتن  .  منطقي است كه نقل اين روايات را بيشتر به آنان نسبت دهيم            ،جامعة سنتي 

در ) يا ناخودآگـاه جمعـي آنـان      (زنان در جايگاه قهرمان اصلي نيز مستلزم دخالت زنان          

ها بيـشتر در      قصهروايت اين   «: محجوب هم معتقد است   . هاست  قصهايند روايت اين    فر

   هاسـت كـه      سـال خـانواده     كـاران كـالن     خورده و خـدمت    ه زنان سال  عهدة زنان و خاص

آورند و براي آنان، با مهرباني و عطوفتي كـه مخمـر طبـع لطيـف و                   كودكان را گرد مي   

 همچنين با توجه بـه غلبـة        .)129: 1387(» .نندك  احساس دقيق زنان است، داستان ساز مي      

كه مردان در جايگاه خالقـان و       هاي اخير، اين    امع بشري در هزاره   نگاه مردساالرانه در جو   

هـاي زنـان را بيـان كـرده باشـند،              مسائل و دغدغه   ،هايي با اين دقت     قصهراويان چنين   

  .نمايد پذيرفتني نمي

هـاي    ظومـه هـا و من     يگـاه معـشوق، در رمـانس       در جا   هاي عاميانه، زن    قصهعالوه بر   

ها، ماجرا و خط اصـلي        در بسياري از اين داستان    .  دارد  اي   ويژه عاشقانة كهن نيز اهميت   

در آثـاري   .  و سـرانجام ازدواج بـا او اسـت           زني   به  قصهداستان مربوط به عشق قهرمان      

هـاي    سياري از داستان   و ب  بيژن و منيژه  ،  خسرو و شيرين  ،  ويس و رامين  ،  اميرارسالنچون  
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هـاي گونـاگوني از ايـن الگوهـاي           جمله داستان شـهرزاد، صـورت        از هزار و يك شب   

هـاي عاشـقانه بـه مجـالي          از آنجـا كـه بررسـي دقيـق رمـانس          . شود  ساختاري ديده مي  

خـط  . كنـيم   اي گـذرا مـي       اشاره اميرارسالنتر نياز دارد، در اينجا فقط به رمانس           گسترده

اسـاس تقابـل ميـان قهرمـان و ضـد قهرمـان داسـتان                  مـانس، بـر   اصلي روايـت ايـن ر     

.  شكل گرفتـه اسـت  )لقا فرخ(بر سر عشق دختر زيباروي شاه      )اميرارسالن و قمر وزير   (

دسـت آوردن      بـراى بـه    )هاي عاميانـه    قصهمعادل ديو يا خواستگار منفور در       (قمر وزير   

لقـا هـم از    البتـه فـرخ  . زنـد  هاى مختلف و استفاده از جـادو دسـت مـى        لقا به حيله    فرخ

بند او هست،    قضا به وسيلة طلسمي كه در گردن      نصيب نيست و از     يروهاي جادويي بي  ن

كه در ظاهر داستان اميرارسالن نقش اصلي       با آن . امان مانده است    وزير در  ض قمر از تعرّ 

هـا و     وگوهـاي آن    لقـا، بررسـي گفـت        فـرخ   دقت در رابطة اميرارسالن و     ،كند  را ايفا مي  

  روايت، اميرارسالنِ شـجاع    دهد در زيرساخت    قايسة شخصيت اين دو با هم نشان مي       م

اين !  و حتي گاه ناداني بيش نيست       است تجربه  لقا، جواني بي    و زيرك در مقايسه با فرخ     

. لقا شده است    سازي زيركي و هوش و حتي قدرت فرخ         مسئله در داستان باعث برجسته    

گفتـه را در ايـن رمـانس هـم            گوهاي ساختاري پيش  به همين ترتيب، تعداد زيادي از ال      

   ).1379 الممالك شيرازي، نقيب(بينيم  مي

، نقـش   بيـژن و منيـژه    قدم شدن منيژه در ابراز عشق و محوريت او در داسـتان               پيش

از مصاديق ديگري است كه سابقة كهـن        ...  و خسرو و شيرين  محوري شيرين در داستان     

اي كـه شـايد قـدمتي        دهـد؛ سـابقه     استان نـشان مـي    حضور زنان را در جايگاه قهرمان د      

 و نقـش او در  هزار و يك شبگـو در   قصهجايگاه شهرزاد .  و روايت داردقصهاندازة    به

ريز به انساني بافرهنگ و همسري شايسته و نجات جان دختراني كه             تبديل شاهي خون  

 .  قدمت استاي نمادين از اين  شدند، نمونه هر بامداد قربانيٍ بدبيني شاه مي

پنداري با قهرمـان زن داسـتان، يـا           ها به دليل همذات     قصهبه اين ترتيب، زنان راوي      

 متجلـي   قهرمـان زن داسـتان    نايافتـة خـود را در قالـب           اي دست گذشتة خيالي و آرزوه   

 بـراي آنـان و زنـان        قـصه  يا آيندة رؤيايي و شيريني را كه در جهـان خيـالي               و بينند  مي

  .ه شده استها ساخت همانند آن
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  گيري نتيجه

عنـوان قهرمـان زن چنـدان         ها، به معشوق به     قصههاي    بندي شخصيت   مارزلف در تقسيم  

امـا  . انـد  عينه پذيرفته و نقـل كـرده    بندي او را به     اهميت نداده است و ديگران هم تقسيم      

هاي ايراني بازنگري كرد و نقـش         قصههاي    بندي شخصيت   رسد بايد در تقسيم     نظر مي   به

  .تري به زنان داد يديكل

اي كـه   هـاي عاميانـه    قـصه شناختي و نمادگرايانة آن دسـته از          بررسي و مقايسة روان   

دهـد    ها بر سر رسيدن به معشوق است، نشان مـي           درگيري قهرمان و ضد قهرمان در آن      

 در زيرسـاخت    كنـد،   چند در ظاهر به نفـع قهرمـان عمـل مـي            در اين آثار، معشوق هر    

هاي مبتني بر تزوير، در ميانة اين جـدال           كاري پيش گرفتن خويش   در روايت با زيركي و   

در چنـين  . كنـد  گيرد و درگيري نيروهاي متضاد را به سود خويش هـدايت مـي       قرار مي 

هايي، شخصيت مركزي داستان نه شاهزادة شجاع و سلحشور و نه ديو بـدطينت و                 قصه

جـوي ازدواجـي    و  تسيماست؛ بلكه معشوق اغلب زيبارويي اسـت كـه در جـس             زشت

او در ايـن    . سـت  ا ترين قهرمان داستان و گاه صاحب فرزند شدن از او           پايدار با شايسته  

ن نيرنـگ همچـون     هاي گوناگو   راه، با وجود ناتواني جسمي ظاهري، با استفاده از جلوه         

هاي زنانه و عوامل جادويي و حتي گاهي با بـه خـدمت گـرفتن          گريكاري، افسون   پنهان

گيرد و سير رخـدادها را بـه سـوي     ي داستان، ابتكار عمل را در دست مي  ها    ضد قهرمان 

چينـي    ها بيشتر مقدمه    ل اين داستان  ماجراهاي مفص . كند  پايان دلخواه خويش هدايت مي    

هاي سال به خوبي و خوشي در كنار هـم            ها سال   آن «:بندي مشترك است    براي اين پايان  

  ».زندگي كردند

ها و الگوهاي ساختاري مربوط بـه زنـان در چهـل قـصة              مايه  بررسي و مقايسة بن   با  

هاي ذهني زنان در      يابيم چنين زيرساخت مشتركي ناشي از دغدغه         درمي ،عاميانة فارسي 

هـا، آرزوهـاي      قـصه زنـان در جايگـاه راوي يـا شـنوندة ايـن             . دوران پدرساالري است  

 واقعـي از آن     نايـافتني و زنـدگي رؤيـايي و شـيريني را كـه معمـوالً در زنـدگي                   دست

با توجـه بـه     . بينند   مي قصهاند، در سرگذشت قهرمان زن داستان در جهان خيالي            محروم

هـا    هاي عاميانه، در بسياري از رمانس       قصهاين الگوها عالوه بر     ( قدمت چنين الگوهايي  

خاستگاه  )اند  هاي اساطيري تكرار شده     هاي عاشقانة كهن و حتي برخي داستان        منظومهو  
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هـا را     توان پيـشينة آن     هاي كهني است كه مي      احتماالً در روايت  تارهاي بنيادين   اين ساخ 

  . هاي اساطيريٍ مبتني بر مادرتباري دنبال كرد تا روايت

 در  )زنـان و دختـران    (و نيرنـگ     ...) و  ديـو  شـاهزاده، پـدر،   (در تقابل دو عامل زور      

يگر را هـم     حتي نيروي د   شود و يا    ها، اغلب نيرنگ پيروز مي      هاي عاميانه و رمانس     قصه

رفت از     معموالً براي برون   ،خالف مردان    بر  زنان، ها  قصهدر اين   . گيرد  در اختيار خود مي   

 بر آنان تحميل كرده است، دست      قصه انةشرايط دشوار و تنگناهايي كه فضاي مردساالر      

  اسـت  هسوي   از نگاهي يك   هاي عاميانه پر    قصهات كهن و    سرتاسر ادبي . زنند  به نيرنگ مي  

سـخن رانـده   » مكر زنان«گذرد، از    ها مي   قصهكه با نقل ماجراهايي شبيه به آنچه در اين          

هـا زنـاني در     كـه در آن دليلة محتالـه هايي چـون   اما واقعيت اين است كه داستان   . است

محوريـت زنـان در     . شمارند  اصل انگشت    تالش براي سيطره يافتن بر مردان هستند، در       

هاي پـست بـه جايگـاهي فراتـر از            به اين معنا نيست كه آنان با توطئه       هاي عاميانه     قصه

خـواهي   از اين نظر بايد ميان تجـاوزگري و زيـاده     . دانند، چشم دارند     خود مي  آنچه حقّ 

. ق رؤياهايشان تفـاوت قائـل شـد       ها و تالش قهرمانان زن براي تحقّ        قصهمردان زورمند   

شناسـان بـه آن       مردساالري است كـه مـردم     اين تفاوت، همان تفاوت ميان مادرتباري و        

  : اند اشاره كرده

انگارة نادرست فرمانروايي زنان بر مردان پيش از دوران مردساالري، ناشي از ايـن              

انروايي امـروز   اي اسـت از فرمـ       تصور است كه دوران مادرتباري، صورت واژگونه      

 چيزي برابـر بـا      ،هاي بدوي   كه در فرهنگ مادرتباريِ جامعه     درحالي. مردان بر زنان  

روايي يك طبقة اجتماعي يا يـك جـنس بـر جـنس ديگـر يافـت                 فرادستي و فرمان  

  ).237: 1387ريد، ( شود نمي

 آرزوهاي قهرمانان زن، معموالً فقـط در جهـان          تحقّقايد توجه داشت كه     همچنين ب 

كه  حالي  در. افتد  دهد و در دنياي واقعي كمتر اتفاق مي         تخيلي و رؤياگونة داستان رخ مي     

غلبة نيروي مقابل، فقط آرزويي داسـتاني نيـست و سراسـر تـاريخ دوران پدرسـاالري                 

پناه بردن زنـان بـه رؤيـاي        . هاي مختلف ستمكاري مردان بر زنان است        سرشار از جلوه  

زني كه بيشتر رمـز عـشق و عاشـقي          «چند   ، ناشي از اين واقعيت تلخ است كه هر        قصه

با خاكساري و افتادگي ستايش شده، همـان زن   است تا معشوقي خاكي، از سوي مردان        
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: 1388سـتاري،   (» .در جايگاه كدبانوي خانه و همسر مرد، عمالً خواري و جفا ديده است            

2(.  

قوع در جهان خارج را     اي هستند كه امكان و      هاي عاشقانه، رؤياهاي زنانه     قصهباري،  

الگوهاي بازمانـده از دوران       يادآوري خاطرات و كهن    ا زنان ب   ناخودآگاه جمعيِ  .اند  نيافته

شـناختي رؤيـا      اسـاس فراينـدهاي روان        بـر  ،مادرتباري و يا با آفرينش جهاني رؤيـايي       

كان را داده است كه در قالـب        سازي، به آنان اين ام      جايي و وارونه     جابه  و  ادغام همچون

 .شان را ببينند  جهان آرماني خوابِقصه
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