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چکیده
- ریختۀنظریۀویالدیمیر پراپ با عرض1920در سال 

پژوهان سراسر جهان شناسی باب جدیدي را به روي قصه
آنها را به ۀها امکان مطالعنگاه او به ساختار قصه. گشود
در این . داده پژوهشگران میاي علمی و کاربردي بشیوه

ساختار قصه به الگوهاي مشخصی ۀشیوه پژوهشگر با مطالع
این الگوها . ها یکسان استقصهۀیابد که در همدست می

این نظام از اجزاي . دهدوجود نظامی سازمانی را نشان می
هاي قصه، نوع شود که شامل شخصیتمشخصی تشکیل می

.  یشان در طول قصه استورود ایشان به قصه و کارکردها
قابل ۀشود اما نکتها تکرار میقصهۀنظام مذکور در هم

توجه در این مورد چگونگی به کارگیري عناصر دنیاي 
. هاستواقعی در این قالب و سازمان توسط راویان قصه

ها وجود دارد، ولی اینکه او قصهۀبراي مثال، قهرمان در هم
نوع نگاه راوي و ةددهنچه کسی باشد و چه بکند نشان

-هدف این مقاله ریخت. ایست که او به آن تعلق داردجامعه
هاي انتخاب شده به قصه. هاي ایرانی استشناسی قصه

هاي روایت شده در آماري این مقاله از قصهۀعنوان نمون
هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان است که شامل استانۀمنطق

آماري ۀاین نمون. استآذربایجان غربی، زنجان و اردبیل
غیر تکراري است که به شکل تصادفی ۀشامل صد قص

با بررسی ساختار این قصه و چگونگی . استانتخاب شده
توان به الگویی از نقش ها میپردازش شخصیت زن در قصه

. او در جامعه دست یافت
شناسی، ویالدیمیر پراپ، زن، قصه، ریخت:هاکلیدواژه
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Morphological Study of Iranian
Folktales Considering Woman's Role an

Azeri Folktales
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Abstract
In 1920 Vladimir Prop published the theory
of morphology by which he helped the tale
researchers around the world.  This theory
offered practical and scientific ways for
researchers to study folktales. In this way,
the researchers studying folktales find
specific patterns that are the same in all
tales. These patterns show how organized
are the folktales. Each tale consists of parts
such as characters, the way they enter the
tale and their practice. This organization is
repeated in all the tales. But the remarkable
point is how the narrator uses the real
world’s elements this organized, telling
these stories. For instance there is a hero in
all tales, but the point that who the hero is
and what he or she does depends on the
look of the narrator and the society to
which he or she belongs. The aim of this
article is to study tales in a morphological
manner. The tales that are chosen to be
studied for this article were told in 4
different counties of Iran including Eastern
Azerbaijan, Western Azerbaijan Ardebil
and Zandjan.  One hundred tales were
chosen randomly. Studying the structure of
folktales and the way women are illustrated
in these tales, patterns will be found that
can be used to find out the role of them in
the society.
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مقدمه 
اي ترکیبی است که از دو جزء فولکلور واژه

به )Lore(به معناي مردم و لور )Folk(فولک 
از زمانی . معناي علم و فرهنگ شکل یافته است

میالدي، نام 1864در سال 1که ویلیام توماس
فولکلور را ابداع کرد تا امروز، بحث بر سر این 

نمود، که چگونه باید این نام را تعریف و توجیه
معادل لفظ فولکلور در زبان فارسی ... ادامه دارد 

هاي عوام، دانش توده، دانستنیاصطالحاتی مانند
.استفرهنگ عامیانه و غیره پیشنهاد شده

اتفاق نظر موجود در مورد )19: 1385خلعتبري، (
کاري دانش عامه درباب چگونگی بررسی ۀزمین

که به این در طول زمانی . این دانش وجود ندارد
دانش به عنوان یک علم با تعریف خاص خود 

هاي است تا امروز این دانش به شیوهنگاه شده
نخستین . استمتفاوتی مورد مطالعه قرار گرفته

نوزدهم میالدي، اندیشمندان به لزوم ةبار در سد
هاي گردآوري و تنظیم و تدوین این آفرینش

-عخالق و سرشار ذهن بشر پی برده و به جم
با 3و ویلهلم گریم2یاکوب. آوري آنها پرداختند
-آلمانی در سالۀهاي عامیانانتشار مجموعه قصه

، حرکتی عظیم در سطح جهان 1812-1814هاي 
.ها پدید آوردندبراي گردآوري و بررسی قصه

یاکوب گریم در اثر مشهور )1: 1387خدیش، (
، این مطلب را مطرح اساطیر آلمانخود با عنوان 

ها در د که عناصر مهم فولکلور همچون افسانهکر
.هایی در رابطه با خدایان بودندابتدا اسطوره

1. William Thomas
2. Yacob Grimm
3. Wilhelm Grimm

این نظریه موجب به )6: 1378سفیدگر شهانقی، (
. شناختی شدوجود آمدن مکتب اسطوره

نوزدهم میالدي مکتب دیگري نیز به ةدر سد
ها با این وجود آمد که معتقد به ارتباط انسان

این مکتب که . زاي آن بوددانش و اج
شناسی نام داشت، طرفداران یا مردم4آنتروپولوژي

که از 5بسیار داشت؛ از این جمله ادوارد تیلور
شود، با تحقیق و مدعیان این مکتب محسوب می

پژوهش در جوامع ابتدایی بشري سعی در اثبات 
این نظریه داشته که شباهت موجود میان فولکلور 

مگونی و همسانی روحی، اقوام مختلف به ه
.روانی و معنوي بشر مرتبط است

در اوایل قرن بیستم مکتبی دیگر در فنالند به 
. وجود آمد که به مکتب فنالندي مشهور گردید
- طرفداران این مکتب که از مشهورترین آنها می

توان به کارل کرون و آنتی آرنه اشاره کرد، بر این 
ام ملل را آموخته، باید فولکلور تمباور بودند که می

هاي مختلف یک ماده را به صورت واریانت
گسترده و سیستماتیک گردآوري و ثبت و ضبط 

دهد که این کار این امکان را به محقق می... نمایند 
ها و ساختار آن تاریخ، مکان آفرینش و نیز ویژگی

)6: 1378شهانقی، سفیدگر(.را روشن کند
زدهم به وجود اما مکتبی هم در اواخر قرن نو

این مکتب که . آمد که خاستگاه آن روسیه بود
مکتب تاریخی و جغرافیایی نام داشت، به پیوند 
. میان فولکلور و تاریخ و جغرافیا توجه داشت

4. Anthropology
5. Edward Taylor
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.بود1میلر. بزرگ و مشهور این مکتب اوةمایندن
)7: همان(

هایی متفاوتی است که دانش عامه شامل بخش
. کردادبیات شفاهی اشارهتوان به جمله میاز آن

ها، هها، افسانادبیات شفاهی هر قوم، شامل قصه
ها و ها، لطیفهها، ترانهها، متلها، مثلاسطوره
هاي آن قوم است که ترجمانی از باورها، چیستان

هاي آن قوم ناکامیبینی، آرزوها واعتقادات، جهان
دهد و جهانی را پیش چشمان خواننده را ارائه می

کند که نشانگر جهان معنوي یک قوم ویر میتص
که ،هادهد نه هستارائه میادبیاتآنچه این . است

به نوعی نمایانگر این ادبیات. بایدها و نبایدهاست
توان آرمان یک قوم است و در جاي جاي آن می

که هاي عامیانهقصه. این آرمان را مشاهده کرد
اندوایاتیربخشی از ادبیات شفاهی یک قوم هستند،

منطق در آنها ۀها، که اغلب رابطکوتاه از قهرمانی
راوي به دنبال پیروز گرداندن حضور ندارد و صرفاً

خیر بر شر است و این خود هر نوع مشکلی را در 
سازد؛ مخاطب نیز فقط به حکایت مرتفع میةشیو

قصه یا افسانه یکی از .دنبال پایانی خوش است
اصلی ۀدر این تحقیق زمینهاي ادبی است که گونه

افسانه از نظر لغوي به معناي . استکار قرار گرفته
قصه در لغت . مسحور کردن و مجذوب کردن است

قص، یقص به معناي دنبال کردن چیزي ةاز ماد
است این معنا به تدریج بر کسی اطالق شده. است

که دنبال گذشته و اخبار پیشینیان رفته و از وي با 
به تدریج ... است خوان یاد شدهاص یا قصهتعبیر ق

گو اندکی تغییر یافته و به معناي لغوي قصه و قصه

1. O. Miller

کند یا حتی مطلبی کسی که اخبار گذشته را نقل می
.شودکند، قاص اطالق میرا تعریف و بیان می

البته تعریف مختلفی از قصه )19: 1378جعفریان، (
حات ادبی است؛ در کتاب فرهنگ اصطالارائه شده

قصه به حکایت : استجهان، در تعریف قصه آمده
- شود که توسط یک نفر نقل میو داستانی گفته می

در اغلب . از لحاظ فرم مانند روایت است. شود
مواقع روند حوادث منطقی نبوده و براي سرگرمی 

اولریش )329: 1970شیپلی، (.شودشنوندگان بیان می
گونه ز قصه را اینشناس آلمانی نیقصه2مارتسلف

نمودار قسمت مهمی از میراث قصه: کندتعریف می
هاي سنتی و ارزش. فرهنگی هر قوم و ملتی است

شناختی و همچنین هاي فرهنگی و روانزمینه
حوادث و سوانح اجتماعی جدید در آن انعکاس 

جمال میرصادقی )15: 1371مارتسلف، (.کندپیدا می
معموالً به آثاري : دکنمیتعریفقصه را چنین نیز 

العاده بیشتر از کید بر حوادث خارقأکه در آنها، ت
ها است، قصه ها و شخصیتتحویل و تکوین آدم

)71: تامیرصادقی، بی(.گویندمی
اصلی ۀعامیانه که زمینۀاما در تعریف قص

رود، از تعریف ارائه تحقیق حاضر به شمار می
یاد کرد؛ وي توانشده توسط جمال میرصادقی می

هایی هاي عامیانه، قصهمنظور من از قصه: گویدمی
عامی ةشته اغلب تودذاست که مخاطب آنها در گ

اند که غالباً سواد خواندن و نوشتن مردم بوده
- گویان گوش مینقاالن و قصهۀاند و به قصنداشته

اند و تحقق آرزوها و امیدهاي خود را در آنها داده
ۀید به همین دلیل وجه تسمیاند و شادیدهمی

2. Ulrich Marzolph
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کودکان، طالبان . اندها دادهعامیانه را به این قصه
)101: 1376میرصادقی، (.ها هستندواقعی این قصه

شده هاي گردآوريقصهۀدر این تحقیق، مطالع
تصویري از آذربایجان براي دستیابی به ۀاز منطق

شناسی زبان، از روش ریختزن در جامعۀ آذري
. شودده میاستفا

ست که اول بار اايشناسی شیوهریخت
شناس معروف روسی در قصه1ویالدیمیر پراپ

هاي جن و پري به براي بررسی قصه1927سال 
به چاپ 1928کار او در سال ۀنتیج. کار گرفت

ۀاما درست سی سال بعد و با انتشار ترجم. رسید
این کتاب به زبان انگلیسی به شهرت جهانی 

شناسی تبدیل فت و بدین ترتیب ریختدست یا
ها قصهۀاي علمی و استاندارد براي مطالعبه شیوه

.در سراسر جهان گشت
-آفاناسیۀپراپ با بررسی صد قصه از مجموع

ها پی برد و آن یف به نوعی وحدت در این قصه
وحدتی ساختاري بود که بر ثبات بافت اعمال یا 

عبیر خود وي هاي قصه داللت داشت یا به تآکسیون
ها یا کارهاي که اشخاص قصه در بر فونکسیون
)  1368:7پراپ، (.دهند، تکیه داشتقصه انجام می

هاي مختلف  ها را به شیوهتا این زمان قصه
هایی که گاه نتایج دادند؛ شیوهمورد مطالعه قرار می
دادند و یا یکی ناقض دیگري کامل به دست نمی

. موفقیتی چشمگیر داشتاما ابتکار پراپ. بودند
هاي قصه به این پراپ با بررسی اعمال شخصیت

هاي جن و نتیجه رسید که ساختاري واحد در قصه
این مطالعات به این شکل ۀنتیج. پري وجود دارد

1. Vladimir Propp

ها همیشه یک قهرمان وجود قصهۀبود که در هم
. دارد که یا قربانی است یا قهرمانیست جستجوگر

برد که ناگهان در پی سر میاو در وضعیتی آرام به
قهرمان جستجوگر به . کنداي حرکت میلهئمس

انتخاب خود به دنبال معشوق، قدرت و یا شهرت 
افتد و قهرمان قربانی به اجبار در پی یک به راه می

شود، با تهدید، خطر یا تبعید مجبور به حرکت می
شود، عامل جادویی را دریافت رو میهیاریگر روب

شود، گاهی تحت کند، پیروز میمبارزه میکند، می
باید کند، گاهی میگیرد، فرار میتعقیب قرار می

آید کار دشواري انجام دهد که از پس آن بر می
در وضعیت پایانی ) به تنهایی یا به کمک یاریگر(

خود را ةکند و باید جایزاو مشکل را رفع می
دریافت کند که این جایزه گاهی ثروت است 

، )کندمان داستان به گنجی دست پیدا میقهر(
شود و یا به قهرمان وزیر می(گاهی قدرت است 

با (، گاهی مقام و موقعیت است )رسدپادشاهی می
در پایان همیشه ). کنددختر پادشاه ازدواج می

شود ها، همواره قهرمان پیروز میخوش این داستان
.و ضد قهرمان مجازات

طریق مطالعات این الگوي به دست آمده از
ۀتواند تصویري از نگاه جامعشناختی میریخت

امید است که با بررسی . آذربایجان به دست بدهد
ۀآماري گردآوري شده که شامل صد قصۀنمون

شود، هاي آذربایجان میغیر تکراري از قصه
.آذربایجان به دست آیدۀتصویري از زن در جامع

قهرمان
ه شخصی است که با قهرمان قص«از دیدگاه پراپ 

قربانی درگیرشدن در ماجراي اصلی، مستقیماً
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و به کمبود خاصی (شود اعمال ضدقهرمان می
یا شخصی است که در صدد این ) گردددچار می

آید که به شر یا محرومیتی که شخص دیگري برمی
)1368:80پراپ، (».قربانی آن شده پایان دهد

هایی که گردآوري شده،در بررسی قصه
ها هاي قصهدرصد قهرمان30مشاهده شد که 

از این بین اغلب آنها دختران . اندمؤنث بوده
رو شده و با هها روبجوانی هستند که با سختی

پشت سر گذاشتن آنها و غالب شدن بر 
اما . اندمشکالت، پایان خوش قصه را رقم زده

از لحاظ . ها به یک شکل نیستنداین قهرمانۀهم
اسی قهرمان به دو نوع قهرمان شنعلم ریخت

شوند که قربانی و قهرمان جستجوگر تقسیم می
. در ذیل این دو نوع بررسی خواهند شد

قهرمان جستجوگر. 1
قهرمان جستجوگر کسی است که به انتخاب خود 

کند و داوطلبانه با گیري حرکت میو با تصمیم
ۀبراي مثال قص. شودرو میهها روبتمامی سختی

، روایتگر دختري است که به دنبال رادرهفت ب
برادرها . کندهفت برادر خود سفري را آغاز می

در پی ناامیدي از داشتن خواهر خانه را ترك 
. انداند و از وجود خواهر خود بی اطالعگفته

خواهر با پی بردن به این حقیقت به دنبال برادران 
کند تا بتواند آنها را پیداخود از خانه حرکت می

خانواده بار دیگر ۀکرده به خانه برگرداند و هم
یا )211-212: 1385کوهی، (.دور هم جمع شوند

، دختر، پدر هفت دختر و پدر هفت پسرۀدر قص
در جواب عمویش که پدرش را به خاطر داشتن 

کند و خود به دلیل داشتن هفت دختر تحقیر می
فروشد، پیشنهاد یک سفر یک هفت پسر فخر می

را براي محک زدن توانایی کسب درآمد او ساله 
کند و در نهایت با و پسرعمویش مطرح می

.سازدموفقیت در این سفر پدر خود را سربلند می
در هر )17- 6:18مجموعه : 1348دهقانی، ،بهرنگی(

ها قهرمان، خود با اختیار خود به دوي این قصه
.رودسمت ماجراها پیش می

19ی شد، قهرمان هایی که بررساز جمع قصه
.استقصه از نوع جستجوگر بوده

قهرمان قربانی. 2
قهرمان قربانی کسی است که طرد یا مجبور به فرار 

است و یا در موقعیتی قرار گرفته که دچار شده
کمبود و یا شر شده و به اجبار به مقابله با شرایط 

ست که ااياي از قصهنمونهآهۀقص. پردازدمی
اي در جریان ماجرا قرار بر اثر حادثهقهرمان آن 

تواند رود و نمیمرد تاجري به سفري می. گیردمی
ترین دخترش را فراهم سوغاتی درخواستی کوچک

آورد و در کشد، آه آمده سوغاتی را میکند، آه می
ۀبرد، دختر به واسطعوض آن دختر را با خود می

خاله از وجود شوهري که خود را ۀعمل به توصی
شود، پرِ زیر بغل کرده با خبر میاز نظر او پنهان می

-میرد، دختر آه میدارد، شوهر میشوهر را برمی

کشد، آه آمده و به درخواست دختر او را به کنیزي 
دیگر رفته به ۀاي به خانفروشد، دختر از خانهمی

گردد، در نهایت دنبال درمانی براي شوهر خود می
کند، در را دوباره زنده میآن را یافته شوهر خود 

.گیردکنار او به خوشی زندگی را از سر می
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یا )35-42، 6مجموعه : 1348بهرنگی، دهقانی، (
که مورد ظلم نامادري خود و دختر »فاطمه خانم«

او در حال انجام یکی از کارهایی که . اوست
نامادري او را براي انجام آن به بیرون از خانه 

ۀشود، در نتیجرو میهروبفرستاده، با پیرزنی
پیرزن زیباییش دو ۀبرخورد خوب با پیرزن با هدی

اي که در مورد دختر لهئشود، مسچندان می
نامادري براي گرفتن . اي عکس داردنامادري نتیجه

شود، دختر به انتقام، موجب کشتن گاو زرد می
کند، هنگام هاي او را چال میوصیت گاو استخوان

شاه، به کمک گاو لباس تهیه کرده عروسی پسر پاد
کند، پسر کوچک پادشاه با در جشن شرکت می

دیدن کفش دختر که موقع ترك قصر از پایش 
شود، درآمده و در حوض افتاده عاشق او می

-کنیزان دختر را پیدا کرده و او را خواستگاري می

کند، کنند، نامادري دختر را در تنور پنهان می
گوید، دختر ازدواج خروس جاي دختر را می

.شوندکرده، نامادري و دخترش مجازات می
)16- 25، 6مجموعه: 1348بهرنگی، دهقانی، (

ها بدون اینکه بخواهند در هر دو قصه، قهرمان
شوند گیرند و مجبور میدر شرایط سخت قرار می

ۀهاي صد قصاز قهرمان. العمل نشان دهندعکس
.نی بودندعددشان قهرمان قربا11بررسی شده 

ضد قهرمان. 1-2
ضد قهرمان کسی است که موجبات شر قصه را 

تالش او براي نابودي و یا ۀهم. کندفراهم می
. متوقف ساختن قهرمان یا دختر پادشاه است
- تقابل ضد قهرمان با قهرمان از نقاط عطف قصه

.هاي عامه است

له ئآوري شده، این مسهاي جمعدر بررسی قصه
ها موجود د قهرمان در تمامی قصههویدا شد که ض
هاي بررسی شده تنها از نوع سحر نبود چرا که قصه
هایی وجود داشتند بنابراین قصه. و جادویی نبودند

.شدکه در آنها اثري از ضد قهرمان دیده نمی
ها به تعداد بیش گاهی هم در بعضی از قصه
-نتایج بررسی. شداز یک ضد قهرمان برخورد می

قهرمان را مشخص کرد که از این بین ضد 35ها 
. ها بیش از دیگران بودسهم نامادري و پیرزن

ۀهاي عامیانهایی که در قصهاغلب ضدقهرمان
آذربایجان از آنها سخن به میان آمده یا به عنوان 

اند یا به شکل پیرزن نامادري توصیف شده
؛ زن و یا دختر در حالت عادي داراي )جادوگر(

.ستتصویري مثبت ا

یاریگر. 1-3
مختلف به قهرمان يیاریگر کسی است که به انحا

او یا با بخشیدن شی . رساندداستان یاري می
کند یا با دادن سحرانگیزي به قهرمان کمک می

در این دو . خواهدآنچه او میةاطالعات دربار
گاهی هم او به . کننده را داردحالت او نقش هبه

به این شکل که با .شوددستیار قهرمان بدل می
خود به قهرمان در انجام ةالعادهاي خارقتوانایی

-کارهاي سخت و یا در مراحل دشوار کمک می

گاهی هم او به تنهایی تمام کارهاي سخت را . کند
در این حالت او نقش دستیار را . دهدانجام می
هاي پراپ در تعریف شخصیت. کندبازي می

کننده و ههاي جن و پري دو شخصیت هبقصه
-دستیار سحرانگیز را به شکلی مجزا توصیف می



53عاطفه غفوري/ محمدعلی رنجبرهاي منطقۀ آذربایجان،هاي ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصهشناسی قصهریخت

هاي مورد رو که قصهکند اما در اینجا، از آن
هاي جن و پري بررسی در این تحقیق تنها به قصه

کنننده و دستیار سحرانگیز هر شود، هبهمحدود نمی
شوند؛ هر چند نقش دو در یک مقوله بررسی می

رسی وجود هاي مورد برمذکور در تمامی قصه
هایی از ها نمونهندارد و تنها در برخی از این قصه

هاي باید ذکر شود که قصه. شودیاریگر مشاهده می
هاي نوع جن حاوي شخصیت یاریگر تنها به قصه

ها نیز شود؛ در انواع دیگر قصهو پري محدود نمی
.توان یاریگر را دیدمی

هاي جن و پري معموال یاریگران در قصه
هاي معمولی هم در البته زن. ها هستندپرينث، ؤم

.کنندهاي جن و پري نقش یاریگر را ایفا میقصه
همسر ماهیگیر که ابتدا در گل خندانۀدر قص

شود و سپس اي در داستان ظاهر میجلد قورباغه
آید، با به درخواست مرد ماهیگیر به عقد او در می

که در اعماق دریا ) گل خندان(کمک خواهرش 
کند، مرد ماهیگیر را در انجام کارهاي ندگی میز

-سخت خواسته شده از طرف پادشاه کمک می

)72-78، 6مجموعه : 1348بهرنگی، دهقانی، (.کند
هاي جن و اي از قصهنمونهدزنوۀاما قص

پري است که در آن دخترانی معمولی بدون 
هاي جادویی به قهرمان قصه کمک داشتن توانایی

محمد به دنبال صاحب یک عکس ملک . کنندمی
رود، در این سفر او ابتدا به سفر دور و درازي می

با خواهر چهل حرامی و سپس با خواهر دیوها 
کند، در نهایت به وصال دختر صاحب ازدواج می
رو هرسد، در بازگشت با مشکالتی روبعکس می

شود، در حل این مشکالت خواهر چهل می
هوش خود به حرامی و دختر صاحب عکس با 

کنند تا نه تنها از مرگ ملک محمد کمک می
.یابدرهایی یابد، بلکه در نهایت به سلطنت دست

)  75- 86: 1385کوهی، (
هایی از هاي دیگر نیز نمونهدر انواع قصه

کمک زنان و دختران و گاهی پیرزنان مشاهده 
پیرزنان یاریگر، بیشتر با پناه دادن و یا . شودمی

در . آیندات مفید به کمک قهرمان میدادن اطالع
هاي بیشتر موارد کمکی که از طرف شخصیت

رسد به شکل همفکري، مؤنث قصه به قهرمان می
به قولی . دادن راه و چاه استنصیحت و نشان

تنها در . افزاري استدیگر کمک این افراد نرم
افزاري را شاهد هستیم؛ در یک مورد کمک سخت

پس از ) شیردل(قهرمان ، وقتیشیردلداستان 
پشت سر گذاشتن ماجراهاي بسیار به خانه 

شود که رو میهگردد، با سپاه پادشاه روببازمی
قصد جانش را دارند، سمندر که زنی است خیلی 
نیرومند به تنهایی تمامی سپاه پادشاه را از بین 

علی(.دهدبرد و جان شیردل را نجات میمی
)233: 1387اکبرزاده، سپهرفر، 

دختر پادشاه. 1-4
دختر پادشاه معموالً تنها موجودي خواستنی 

شود که قهرمان زیبایی و مقام موجب می. است
ةاو معموالً جایز. داستان خواستار وصال او باشد

فردي است که کاري مهم براي شهر یا کشور 
گاهی نیز خود یا پدرش متقاضی . استانجام داده

باید که قهرمان میانجام کارهاي سختی هستند 
در برخی . انجام دهد تا بتواند با او ازدواج کند

- مواقع دختر پادشاه در نقش یاریگر هم ظاهر می

شود و به قهرمان در انجام کارهاي سخت کمک 
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ایست که در آن قصهۀنمون»ایلزاد«. رساندمی
دختر پادشاه سمرقند با هوش خود شرایط را 

-دارد فراهم میبراي رسیدن به مردي که دوست 

گاهی نیز دختر )186- 198: 1370آذرافشار، (.کند
پادشاه براي رسیدن به عشق خود شخصاً اقدام 

چنین داستانی حلوافروشةشاهزادۀکند؛ قصمی
-شاهزاده خانم عاشق پسر حلوا فروش می. است

دهد از باغ شود و براي دیدن او دستور می
اقدامی عمارتش تا دکان حلوافروشی نقب بزنند،

-جسورانه که در صورت فاش شدن موجب می

.شود او و یا پسر، سر خود را از دست بدهند
)106، 6مجموعه : 1348بهرنگی، دهقانی، (

ها دختر پادشاه نقش در برخی از داستان
کند و نوع شخصیت او در قهرمان را بازي می

هایی قصه قهرمان است  و نه دختر پادشاه؛ قصه
هفت جفت و آبیةپرند، بادامگلمحمدمانند 

این ۀاز نمونکفش آهنی هفت تا عصاي آهنی
هاي گردآوري در بررسی قصه. ها هستندقصه

ها روایتگر درصد قصه37شده مشاهده شد که 
هاي مرد براي به دست آوردن تالش قهرمان

دختر پادشاه است که گاهی تنها نامی از آنها در 
.  نگی ندارندشود و حضور پررقصه آورده می

دکتراي خود با ۀدکتر پگاه خدیش در رسال
، براي »هاي جادوییشناسی قصهریخت«عنوان 

دهد ها توضیح میهاي قصهرسم جدول شخصیت
ةکه شخصیت شاهزاده خانم در واقع همسر آیند

قهرمان است، چه مرد باشد و چه زن؛ و متذکر این 
هاي هشود که تقریباً در نیمی از افساننکته می

قهرمان از خاندان ةبررسی شده، همسر آیند

سلطنتی و شاهزاده است و در موارد بسیار کمتري 
فرزند وزیر، وکیل، تاجر و یا کدخداست؛ یعنی در 
هر حال کسانی که از نوعی اقتدار مالی و اجتماعی 

در سایر موارد همسر از پریان یا . برخوردارند
ن حالت هم یا در ای. است] و یا دیوزادگان[جنیان 

با صفت فرزند شاه پریان است یا اینکه صرفاً
در موارد اندکی هم هیچ . شودپریزاد از او یاد می

.شوداي به خاستگاه شاهزاده خانم نمیاشاره
در این تحقیق هم جدول )1387:148خدیش، (

به . استاشخاص قصه به همین شیوه ترسیم شده
نم همه به رغم آنکه توضیحات بخش شاهزاده خا

افراد مؤنث تعلق داشت، در ستون دختر پادشاه 
البته این نکته . استگاهی نام افراد مذکر هم آمده

را هم باید در نظر داشت که این تحقیق برخالف 
هاي عامیانه را خانم دکتر خدیش انواع قصهۀرسال

ةدهد؛ لذا همسران آیندمورد مطالعه قرار می
راد متمکن جامعه نیستند و قهرمان، لزوماً از میان اف

زاده، یتیم، فقیر و توان چوپاندر میان ایشان می
هرچند توضیحات بخش . آواره نیز مشاهده کرد

شاهزاده خانم همگی به توصیف دختران واقعی 
.   پرداختپادشاهان می

ورود زن به قصهةشیو
هر دسته از اشخاص به شکل : گویدپراپ می

وند و هر یک از شخاصی به صحنه وارد می
.گذاردخاصی به صحنه قدم میةاشخاص به شیو

همچنین او براي بررسی صفات )1368:129پراپ، (
: دانداشخاص قصه بررسی نکات زیر را الزم می

ظاهر و عنوان اشخاص-
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هاي ورود اشخاص به قصهشکل-
)136: 1368پراپ، (.محل سکونت ایشان-

بهتر از تصویري هر چهۀلذا براي ارائ
ها هستند، اشخاص قصه که جزئی اساسی از قصه

.هد شداها پرداخته خوورود ایشان به قصهةبه شیو

ورود قهرمانشیوه
قهرمان قصه معموأل از همان ابتدا و در آنچه آن را 

قهرمانان . شودوضعیت اولیه خوانند، وارد قصه می
ان آذربایجان نیز معموالً از همۀهاي عامیانزن قصه

شوند؛ اما در برخی موارد، ابتداي قصه وارد می
راوي ابتدا با تعریف حکایاتی مخاطب خود را براي 

پرنده آبیۀآن قصۀنمون. کندورود قهرمان آماده می
کند راوي ابتدا داستان پادشاهی را روایت می. است

که اجاقش کور است، او با سیب درویشی صاحب 
ویش نباید تا شش درۀشود که به گفتفرزندي می

ماهگی او را زمین بگذارند، اما دایه بر اثر اشتباهی 
این . شودگذارد و بچه ناپدید میبچه را زمین می

واقع روایتگر زندگانی کسی است درآمد درپیش
ها بعد، قهرمان، یعنی دختر پادشاهی دیگر، که سال

. شودعاشق او می
د هاي ورود قهرمان، تولیکی دیگر از شیوه

گل هاي آذربایجان به نام در یکی از قصه. است
قهرمان داستان دختر فقیریست که قصه از قهقهه

سه مرد در غیاب پدر . شودشب تولد او آغاز می
خانواده که از خانه خارج شده تا بلکه بتواند کمی 
نفت براي روشنایی پیدا کند، در هنگام تولد نوزاد 

- بچه اعطاء میحضور دارند که هر کدام موهبتی به

خندد از دهانش کنند، یکی اینکه هر بار که او می

گل بریزد، دیگري اینکه هر صبح زیر بالشش صد 
هایی که تا به تومان پول پیدا شود و آخر گوشواره
.)نوعی حرز(گوشش باشند او زنده خواهد بود 

تولد )85- 86: 1373و نادري، مناجاتی، موحدي(
ود او به قصه است خاص ورةخاص این بچه شیو

.شودکه ماجراهاي بعدي قصه را سبب می

ورود ضد قهرمانةشیو
طور که ها همانهاي مؤنث این قصهضد قهرمان

ها تر گفته شد، اغلب پیرزنان و یا نامادريپیش
نامادري ورودي کامالً کالسیک به قصه . هستند

در ست که تقریباًااياین درست همان شیوه. دارد
نامادري همیشه . ي تمامی ملل جریان داردهاقصه

در پی مرگ مادر خانواده و ازدواج دوم مرد 
. شودوارد قصه می) پدر(

هاي آذربایجان پیرزنان بدجنس و شرور قصه
ورود این جادوگرها . جادوگر هستندمعموالً
باعث ورود . به خواست خودشان نیستمعموالً

رمانی آنها به قصه، یا قهرمان است یا ضد قه
پیرزن جادوگر ۀقهرمان خود به در خان. دیگر

جیتدان که شب در جنگل ) جیتدانۀقص(.رودمی
گردد، به در همراه دوستانش به دنبال سرپناهی می

او ۀرود و با پاي خود وارد خانپیرزن میۀخان
یا اینکه پادشاه به )201: 1385کوهی، (.شودمی

ةه با خمرجادوگري ک(سوار دنبال پیرزن خمره
فرستد تا او دخترش می) کنداش پرواز میپرنده

قهرمان یا یاریگر دزدیده شده، ۀرا که به وسیل
»دزنو«و »وفاي انسان«، »تیزتن«. یافته، بازگرداند

در بعضی موارد . هایی هستندچنین داستانۀنمون
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نیز پیرزنان به طور ناگهانی بر سر راه قهرمان سبز 
او و آنچه او به دست آورده شوند و با دیدنمی

کنند که این روند و خبرچینی مینزد پادشاه می
.شودباعث دردسر براي قهرمان می

گاهی هم ضد قهرمان در واقع همان قهرمان 
کنیز سیاه شناخته ةست که معموالً با چهراجعلی

او که به زیبایی و مقام قهرمان حسودي . شودمی
کند جاي او را ی میکند با از بین بردن او سعمی

. شودبگیرد؛ اما در نهایت رسوا شده مجازات می
لی جانبیبیو دختران انار، عروسک سنگ صبور

هایی هستند که ورود کنیز سیاه را به عنوان قصه
قصه، درست زمانی که ۀقهرمان جعلی و در میان

.گذاردقهرمان باید به کامیابی برسد، به نمایش می

گرورود یاریةشیو
-چه هبه- کندیاریگر، بسته به نقشی که بازي می

کننده باشد، چه دستیار سحرانگیز و یا کمک 
تواند ورود خاصی داشته اي معمولی میدهنده
اگر کمک قرار باشد در اول داستان به . باشد

قهرمان برسد و قهرمان مرد یا پسر جوانی باشد، 
ورود یاریگر بیشتر به شکل مادري نصیحت کننده 

آموزد که چه کاري است؛ مادر به پسر خود می
اما ورود پیرزنان . بکند و از چه کاري بر حذر باشد

آنها وسط . افتداي دیگر اتفاق مییاریگر به شیوه
قصه، جایی که تنها کمی از حرکت قهرمان گذشته، 

دهند شوند؛ یا به او براي شبی پناه میوارد قصه می
آن ۀگذارند تا به وسیلیا اطالعاتی در اختیار او می

. به سفر خود ادامه داده، آن را به پایان برسانند
. چنین ورودي استۀنمونتیزتنۀقص

رود و گاهی نیز قهرمان خود به سراغ او می
ایلزاد به سراغ . از او تقاضاي انجام کاري را دارد

رود چراکه به او نیاز دارد و براي پیرزن می
پادشاه سمرقند از او برقراري ارتباط با دختر 

ۀدر قص)192: 1370آذرافشار، (.کنداستفاده می
شاهزاده هم براي رسیدن شاهزاده و ملکه خاتون

براي . بایست او را پیدا کندبه ملکه خاتون ابتدا 
رود و از یافتن ملکه خاتون او به سراغ پیرزن می

. پرسدملکه خاتون میۀمحل خانةاو دربار
هم پیرزنی قهرمان را یافته به در برخی موارد 

او کمک کرده جانش را نجات داده و سپس به او 
یعنی ابتدا در . کندپناه داده و از او حمایت می

نقش ناجی و پس از آن در نقش حامی قهرمان 
.شودظاهر می

گاهی هم ورود یاریگر به شکلی است که 
یاریگر در . شودابتدا ظاهر واقعی او مشخص نمی

-ماهیگیر قورباغه. شودنی وارد قصه میجلد حیوا

، دو کبوتر )گل خندانۀقص(کند اي صید می
خوانند و راه پروازکنان دم پنجره آمده، آواز می

واقع دو کبوتر در-گویندرهایی را به دختر می
درویشۀقص(دختر هستند ةشدخواهرهاي کشته

). میو میو خانم و دختر غازچرانو 

تر پادشاهورود دخةشیو. 2-4
. هاي مختلفی داردورود دختر پادشاه به قصه شیوه

ها ظهور یک نشانه از دختر است، یکی از این شیوه
ۀهایی که از خون ریختمانند تار مو یا یاقوت

قهرمان با دنبال . شوندشاهزاده خانم درست می
، شیردلۀدر قص. یابدها او را میکردن این نشانه
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- نار یک رودخانه یاقوتقهرمان هنگام گذر از ک

را براي گذران یابد، آنهاهایی را ته رودخانه می
- ها به دست پادشاه میفروشد، یاقوتزندگی می

افتد و او هم شیردل، قهرمان را براي آوردن 
کند، هاي بیشتر راهی همان رودخانه مییاقوت

ها را دنبال رسد، رد یاقوتشیردل به رودخانه می
یابد که سرش بریده شده میکند، دختري را می

ها از خون همین دختر که به است، یاقوت
شوند، ناگهان دیوي ریزد ساخته میرودخانه می

دختر را به ةشود، با مرهمی سر بریدظاهر می
-اي کرده زنده میچسباند، دختر عطسهبدنش می

خواهد که با  او ازدواج کند، شود، دیو از او می
برد و ر او را  بار دیگر میپذیرد، دیو سدختر نمی
رود، شیردل با همان مرهم سر دختر را از آنجا می

شود، چسباند، دختر بار دیگر زنده میبه بدنش می
خواهد او را گوید میدر جواب شیردل که می

گوید که شیردل باید دیو را بکشد و نجات دهد می
این تنها راه نجات اوست، شیردل با راهنمایی 

. دهدکشد و دختر را نجات میا میدختر دیو ر
هاي ورود دختر پادشاه به قصه از دیگر شیوه

دیدار ناگهانی او با قهرمان قصه و یا در برخی 
قهرمان مشغول . خود استةموارد همسر آیند

ست که اانجام کاري  و یا در حال گذر از مکانی
گاهی هم این دختر است . بینددختر پادشاه را می

. کندرا دیده براي وصال او تالش میکه قهرمان 
، سه برادر و یک خواهر، ملک نادرهایی نظیر قصه

، ملک محمد و ملک جمشیدو شاهزاده ابراهیم
روایتگر داستانی هستند که در آن قهرمان به 

. کندشکلی اتفاقی دختر پادشاه را مالقات می
دختر ملک نادر هنگام گردش در باغ، شاهزاده را 

، )ملک نادرقصه (شود عاشق او میبیند و می
محمد هنگام نجات خواهرش از دست دیو، 

قصه (بیند دختر پادشاه را که اسیر دیو شده می
، دختر برادر شاه موقع )سه برادر و یک خواهر

ةگذشتن از بازار شاهزاده ابراهیم را در مغاز
، )شاهزاده ابراهیمقصه (بیند حلوافروشی می

کبوتر ۀادشاه است و قرعازدواج دختر پۀهنگام
ملک محمد قصه (شود با نام ملک محمد زده می

).و ملک جمشید
پسر پادشاه در هنگام شکار ایلزادۀدر قص

. شودبیند  و عاشق او میدختر پادشاه سمرقند را می
شود دختر را پیدا مور میأم) ایلزاد(قهرمان داستان 

.کرده ترتیب عروسی او را با پسر پادشاه بدهد
گاهی پادشاه براي اینکه قهرمان را نابود کند او 
را براي خواستگاري دختر پادشاه کشور دشمن 

شود پدر دختر را فرستد، قهرمان موفق میمی
آورد راضی کند، دختر را با خود به دیار خود می
کشد اما در بازگشت پادشاه را شکست داده یا می

در . کندو خود پادشاه شده با دختر ازدواج می
احمد پاروچیو کچل مم سیاههایی که چنین قصه

هاي آن هستند، از دختر پادشاه تنها سخنی از نمونه
.کندرود و او نقشی بازي نمیبه میان می

گاهی هم خواب، پل ارتباطی بین دختر 
یعنی ورود دختر . اش استپادشاه و همسر آینده

پادشاه به قصه به شکل ظهور او در خواب همسر 
خواب، گلزار پسر عیوض در. اش استندهآی

پدرش براي . شودبیند و عاشق او میخانم را می
نجات او که از عشق گلزار خانم بیمار شده 

گاهی )265: 1363داریان، (.کندسفري را آغاز می
کند که در هم راوي خواب قهرمان را روایت می
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اش به آن مردي به او از انتخاب همسر آینده
در ] شاهزاده تیمور[گوید؛ اوند میخدۀوسیل

: گویدخواب دید مردي به بالین او آمده، می
، دختر پادشاه چین را )مهرنگار(خداوند مهرنیار 

.براي تو انتخاب کرده، باید به دنبال او بروي
)145: 1387سپهرفر، اکبرزاده،علی(

ةآواز«گوید که در بعضی موارد هم راوي می
و قهرمان به همین »پیچیدهجادختر پادشاه همه

کچل و (.کنددلیل براي ازداوج با او اقدام می
گاهی نیز دختر پادشاه بیمار است )حضرت خضر

و پادشاه تمام طبیبان را گرد هم آورده تا او را 
اعالم جارچیان براي نجات دختر . نجات دهد

ةپادشاه و یا صحبت موجودي غیر انسان دربار
و راه عالج آن، اولین سخنیبیماري دختر پادشاه 

هایی به ست که از دختر پادشاه در چنین قصها
)بدرفیق خوب و رفیق(.آیدمیان می

هاي آذربایجانکارکرد زن در قصه
ها بررسی شده در این قسمت کارکرد زنان قصه

مقابل عنصر مورد ۀبا کارکرد مردان به عنوان نقط
اما نخست .این تحقیق، مقایسه خواهد شدۀمطالع

شود تا منظور از آن تعریفی از کارکرد ارائه می
.روشن شده، موارد مورد مطالعه مشخص گردد

منظور از فونکسیون یا کاري که شخص قصه 
این شخص است ) آکسیون(دهد عمل انجام می

:1368پراپ، (.از نظر معنایی که در سیر قصه دارد
کار انجام شده توسط اشخاص قصه مبناي )44

-شناسی است؛ در بررسی قصهصلی علم ریختا

، پراپ به نتایجی رسید که جن و پريهاي 

توانست از آنها به عنوان قانونی علمی یاد کند؛ 
:این نتایج در ذیل قابل مشاهده است

عناصر ثابت و پایدار قصه، کارهایی است که 
دهند، اما کارهایی که اشخاص قصه در قصه انجام می

این . عمل او مستقل استةر و شیوکاةاز هویت کنند
.بنیادي قصه استةعناصر اجزاي تشکیل دهند

هاي اشخاص قصهةتعداد کارهاي شناخته شد
.محدود استجن و پري

-تسلسل کارهایی که اشخاص قصه انجام می

هاي قصهۀساختار هم.دهند، همیشه یکسان است
)1368:44پراپ، (.یکی استجن و پري

ن الگو موجب طرح یک به دست آمدن ای
ها و به دنبال آن بنیاد قانون علمی در بررسی قصه

علمی که در آن . شناسی گردیدعلم ریخت
کارهاي اشخاص قصه انجام ۀبررسی قصه بر پای

پراپ تعداد محدودي کارکرد را در این . پذیردمی
.شماردها برمیقصه

در عین حال باید این نکته را در نظر داشت 
:عملی داردةاز اشخاص قصه حوزکه هر یک 

شر، جنگ یا هر : عمل ضد قهرمانةحوز
.دیگر با قهرمان و تعقیبةشکل مبارز

ۀتدارك انتقال وسیل: عمل یاریگرةحوز
دادن (سحرانگیز، دادن این وسیله به قهرمان 

جا شدن قهرمان، رفع شر یا ، جابه)اطالعات
کمبود، نجات قهرمان از تعقیب، انجام کار 

.ت، تغییر شکل قهرمانسخ
ابالغ کار سخت، : عمل دختر پادشاهةحوز

نشان گذاشتن بر روي قهرمان، افشاي قهرمان 
.جعلی، شناسایی قهرمان
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اعزام قهرمان به : عمل متقاضیةحوز
این کار معموالً توسط دختر پادشاه و (موریت أم

).گیردیا خود پادشاه صورت می
ي و گیرتصمیم: عمل قهرمان قصهةحوز

-هاي هبهحرکت، واکنش در برابر درخواست

.کننده، عروسی
کار، واکنش در : عمل قهرمان جعلیةحوز

کننده، دعوي دروغ هاي هبهبرابر درخواست
. قهرمان جعلی

هاي مختلف صورت کار ممکن است به شیوه
گیرد اما در اساس همه یکی هستند و همه در

-ده میبا دقت بیشتر مشاه. واقع ایجاد شر است

شود که اشخاص قصه هر قدر هم که از نظرهاي 
دیگر با هم تفاوت داشته باشند، اغلب همان کار 

انجام کارشان ةدهند؛ ممکن است شیورا انجام می
انجام کار کمیتی ةبنابراین شیو. متفاوت باشد

براي مطالعه زنان )1368:42پراپ، (.استمتغیر
غیر را در نظر هاي متتوانیم این کمیتما تنها می

یعنی زنان و . گرفته براي مقایسه استفاده کنیم
مردان در اصل موضوع یعنی ایجاد شر با مردان 

عملشان متفاوت است که ةیکی هستند تنها شیو
-آن را در بخش سوم که تصویر زن را در قصه

کند، به شکلی مبسوط هاي آذربایجان بررسی می
ر این بخش اما د. مورد مطالعه قرار خواهیم داد

.اي سطحی ارائه خواهد شدتنها بررسی

کارکرد قهرمان. 3-1
اصلی ۀدهد، زمینآنچه قهرمان در قصه انجام می

مخاطب بیشترین توجه . داستان یک قصه است

. کندخود را معطوف به اعمال قهرمان قصه می
هاي آذربایجان بسته به اینکه قربانی قهرمانان قصه

- هاي مختلفی انجام مییا جستجوگر باشند کار

اما چگونگی انجام این کارها در مورد زنان . دهند
دختر ۀبراي مثال در قص. و مردان مشابه نیست

پري، قهرمان داستان، وقتی خانه را حاجی صیاد
اي مبنی بر سواره و یا کند، راوي نکتهترك می

گوید و این نکته را مکتوم پیاده بودن پري نمی
اسب با هایی مانند ه در قصهگذارد؛ حال آنکمی
، اسب سفیدو تیزتن، ملک نادر، ملک محمد، وفا

راوي قهرمان داستان را که یک مرد است سوار بر 
له سواري کردن مردان و زنان در ئمس. کندراهی می

. بخش سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت
-آنچه مسلم است مواردي نظیر عدم فعالیت

. کندنیز صدق میهاي فیزیکی در این مورد
هاي آذربایجان در هر نقشی از قهرمانان قصه

جمله قهرمان، معموال دست به اعمال فیزیکی 
که راوي در مورد قهرمانان زنند، در صورتینمی

هاي فیزیکی ایشان، به مرد با عالقه از توانایی
.گویدویژه شمشیربازي سخن می

کارکرد ضد قهرمان. 3-2
ضد قهرمان معموالً ایجاد تـرین کارکرد اصلی

-هاي قصـهتـرین ضدقـهرمانعمده. شـر است

ها هستند که هاي آذربایجان، پیرزنان و نامادري
. دهندها انجام میکارهاي مشخصی در قصه

شان با مکر و حیله پیرزنان جادوگر سوار بر خمره
آنان . کننداغلب با کودکان و زنان مقابله می

کمتر پیش . شوندرو نمیهمعموال با مردان روب
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آید که پیرزنی علیه مردي به شکلی مستقیم می
ها هم فرزند شوهر خود را چه نامادري. اقدام کند

دهند ولی نوع این پسر باشد و چه دختر  آزار می
اگر فرزند دختر باشد او را با . آزار متفاوت است

ها و مجبور کردن دختر به انجام سختگیري
ۀقص(رسانند به ستوه میکارهاي سخت خانه 

اگر فرزند پسر ). کفش بلور، گل آقا، فاطمه خانم
کند از طریق شوهر باشد نامادري معموالً سعی می

جویی پسر را از سر راه برداشته یا خود و با بهانه
در مواردي هم با ). اسب پرندهۀقص(اذیت کند 

تهمت زدن به پسر  و با استفاده از شوهر خود 
شاهزاده ۀقص(دارند ر راه خود برمیپسر را از س

گاهی هم او از شوهر دوم خود ). و ملکه خاتون
درگیري ). اسب سفیدۀقص(کند استفاده می

ها به فیزیکی میان مردان و زنان در این قصه
، غماحمد بیهاي قصه. شودندرت دیده می

تنها حلوافروشةشاهزادو محمد و پري خانم
شده در این آوريگردۀهایی از مجموعقصه

تحقیق هستند که در آنها زنی شمشیر به دست 
روایت غماحمد بی. جنگدگیرد و با دشمن میمی

ست که در آن زنی براي گرفتن انتقام اداستانی
مناجاتی، موحدي، (.جنگدشوهر خود با دیوها می

هم محمد و پري خانم)145-146: 1373نادري، 
برد و شیر مییک پري است که دست به شمۀقص

-با سپاه پادشاه که به تعقیب او و شوهرش آمده

از میان ضد قهرمانان )46: همان(.جنگداند، می
کدام با قهرمان درگیري ها هیچزن در قصه

البته این نکته باید ذکر شود . کنندفیزیکی پیدا نمی
که این مطلب به این معنی نیست که این اتفاق در 

افتد، چراکه ذربایجان نمیهاي آهیچ کدام از قصه
در این تحقیق تعداد محدودي قصه مورد بررسی 

-ست از خروار و نمیاايقرار گرفته و تنها نمونه

.هاي آذربایجان تعمیم داده شودباید به کل قصه

کارکرد یاریگر. 3-3
اعمال سحرانگیز متعلق به موجودات غیر انسانی 

ت و گاهی ها، گاهی حیوانااز قبیل دیوها، پري
- ست که در هیچ یک از این طبقهاهم موجوداتی

گیرند؛ مانند آه که موجوديها جاي نمیبندي
اي، یا فرشتگان و یا ارواحی که در ست افسانها

روند تا بتوانند قالب کبوتر به سراغ خواهرشان می
.  او را از مرگ نجات دهند

آنها . کندها مطلب فرق میاما در مورد انسان
ن کارهاي معمولی زندگی واقعی را انجام هما
اي توسط آنها انجام العادههیچ کار خارق. دهندمی

برجسته در مورد این افراد ۀتنها نکت. شودنمی
بسته به مقامی که دارند، هوش، آگاهی و قدرت 

.این افراد است
طور که هاي آذربایجان، همانیاریگران زن قصه

افزاري شد، به شکل نرمپیش از این هم به آن اشاره 
زنان یاریگر با دادن .کنندبه قهرمان کمک می

خواهد به او یاري آنچه قهرمان میةاطالعات دربار
این یاري همیشه یکسان نیست اما ةانگیز. رسانندمی

مادربزرگ و . کنداین در اصل کار تفاوتی ایجاد نمی
مادر مادربزرگ جمیله خانم به خاکریز پسر حسن 

دهند تا او بتواند از هایش را میالؤه جواب سپادشا
پس کار سخت تقاضا شده از طرف پادشاه برآید 

پیرزن در ازاي ). خاکریز پسر حسن پادشاهۀقص(
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: کندگیرد براي پسر دعا میروغن و عسلی که می
بهرنگی، دهقانی، (».الهی که دختران انار نصیبت شود«

ود که به پسر شگونه میاین)95، 6مجموعه : 1348
ۀقص(آموزد راه به دست آوردن دختران انار را می

گاهی این زنان راه و چاه به دست ). دختران انار
آوردن یک شیء سحرآمیز و یا انجام کاري ناممکن 

پیر کچل مم سیاه به او ۀآموزند؛ ننرا به قهرمان می
آموزد که چگونه شیر چهل مادیان را براي پادشاه می

در نهایت هم به . چگونه اژدها را بکشدببرد و یا 
- خاطر همین دانایی کچل او را به وزیري خود برمی

هم شیردلۀدر قص). کچل مم سیاهۀقص(گزیند 
زیبارو، مادر شیردل و ماهرخ همسر او هر کدام در 

اي راه انجام یکی از کارهاي سخت را به او مرحله
الماس ، اي واي هايهاي در قصه. آموزندمی
هم، محمد گل بادامو دویی و پهلوان جمشیدجا

زنان با آموزش قهرمان او را در رسیدن به هدفش 
ها به انحاء مختلف پیرزنان این قصه. رسانندیاري می

این کمک گاهی به پناه . کنندبه قهرمان کمک می
موریت براي یک أدادن به قهرمان در طی انجام م
ن بر در شود؛ تیزتشب یا گاهی بیشتر محدود می

خوهد تا شبی او را کوبد و از او میپیرزن میۀخان
، ملک محمد هر بار که به )تیزتنۀقص(مهمان کند 
کوبد که رسد بر در اولین خانه میشهري می

ۀقص(دهد خانه پیرزنی است که به او پناه میصاحب
و کفش بلور، انار خانمهاي ، اما پیرزنان قصه)دزنو

- قهرمان قصه را به فرزندي میدختران دختران انار

مواقعی . کنندپذیرند و حمایتی مادرانه را نثار آنها می
هم این پیرزنان براي افراد قصه کارکردهاي مختلفی 

هاي قصه(گري است ترین آنها واسطهدارند که عمده
). شاهزاده و ملکه  خاتون، ایلزاد

ها، مهر مادري، زنی غریبه را در برخی از قصه
به مادر قهرمان کرده و پناه و حمایتی چند تبدیل 

ۀزن باغبان در قص. کندساله را از آن قهرمان می
قهرمان (ها از شیرزاد سالشیرزاد و پریزاد

. کندو خواهرش مراقبت می) داستان
هاي متفاوتی را اما مردان براي کمک کردن شیوه

هاي مذهبی بیشتر اوقات در قصه. برندبه کار می
رانی، سواري از غیب، خادم حرم یکی از مردي نو

که معموالً) ع(و یا حتی گاه یکی از ائمه ) ع(ائمه 
به ) ع(است و یا امام رضا ) ع(یا حضرت علی 

حضرت خضر را نیز . عنوان یاریگر مطرح است
مردها معموالً . باید به لیست یاریگران مذهبی افزود

و افزاري و یا با استفاده از قدرتبه شکلی سخت
دزنو چوپانی . رسانندمقامشان به قهرمان یاري می

، )دزنوۀ قص(جنگد است که براي ملک محمد می
هاي خود به سه مرد احمد نام هرکدام با توانایی

کنند تا از پس کمک می) قهرمان(احمد پاروچی 
کارهاي سخت خواسته شده توسط پادشاه برآید 

ا ، پهلوان حیدر در جنگ ب)احمد پاروچیۀقص(
ۀقص(رساند ابلیس به پهلوان جمشید یاري می

، شاه عباس از )الماس جادویی و پهلوان جمشید
کند تا به زن فقیر کمک کند قدرتش استفاده می

هایش نان خواست براي بچهزنی که میۀقص(
دهد به موقع جان ، قدرت شاه به او اجازه می)بخرد

بی بی لی ۀقص(خود را نجات دهد ۀزن و بچ
گل و و شیراوژن عیارۀ، تاجر هم در دو قص)نجا

- هاي مالی به قهرمان کمک میبا کمکنصرالدین

مردها گاهی هم با علم و آگاهی خود به . کنند
ايکنند اما در حقیقت این شیوهقهرمان کمک می

.جویندست که اغلب زنان به آن تمسک میا
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کارکرد دختر پادشاه. 3-4
ختر پادشاه او را عمل دةپراپ در تعریف حوز

کار سخت معرفی ةکنندبه نوعی متقاضی و ابالغ
ةهاي آذربایجان این کار به عهددر قصه. کندمی

تنها در مواردي که دختر، یک . پادشاه است
دیوزاد و یا پري است شاهد این هستیم که در 
صورت خیانت شوهر، او مرد و یا قهرمان را ترك 

باید اي یافتنش میگوید که برکند و به او میمی
راهی طوالنی را سپري کند تا مگر او را یافته، کار 
خود را جبران کند و آنها بتوانند زندگی خود را 

دختري در جلد ۀبراي مثال در قص. از سر گیرند
- دختر را میۀ، شاهزاده جلد قورباغقورباغه

سوزاند تا او دیگر در جلد خود فرو نرود و آنها 
ولی داشته باشند؛ این در حالیبتوانند زندگی معم

ست که دختر پیش از این به شاهزاده در این باره ا
دیو سیاه ةپس دختر به جزیر. استهشدار داده

تواند از آن رود چرا که طلسم شده و نمیمی
توانسته دور رهایی یابد و تنها در جلد قورباغه می

-پس او به شاهزاده می. از آن جزیره زندگی کند

باید خواهد او را دوباره ببیند میه اگر میگوید ک
) 39-40: 1385کوهی، (.دیو سیاه را بکشد

شناسایی قهرمان از دیگر کارکردهاي دختر 
او بر اسرار وقوف دارد، شاهد . پادشاه است

تواند قهرمان جعلی را واقعیت ماجراست و می
گونه در رسیدن قهرمان به حقش رسوا کرده و این

سه برادر و ، ملک محمدهاي قصه. نداو را یاري ک
. از این دست هستندیک خواهر

توان به از دیگر کارکردهاي دختر پادشاه، می
دختر . نشان گذاشتن بر روي قهرمان اشاره کرد

اي ها بر روي قهرمان نشانهپادشاه گاهی در قصه
گذارد؛ رمزي میان دختر پادشاه و قهرمان که می

این نشانه به دختر پادشاه . دتنها آنان از آن باخبرن
کند تا در صورت لزوم شاهزاده و یا کمک می

او را شناخته و در افشاي هویت قهرمان ةفرستاد
ملک محمدۀقص. جعلی به او کمک کند

تصویرگر چنین شرایطی است؛ دختر براي ازدواج 
تر ملک محمد که او را ته چاه رها با برادر بزرگ

یک خروس ۀقبیل تهیگذارد ازکرده، شروطی می
-هاي واقعی آواز بخواندطالیی که مانند خروس

دختر ته چاه چنین خروسی داشته و تنها ملک 
و دوم آسیابی طالیی که -داندمحمد این را می

دختر چنین آسیابی -خود به خود گندم آرد کند
هم داشته و باز این ملک محمد است که این نکته 

این دو حضور ۀیملک محمد با ته. داندرا می
کند به خود را بیرون از قصر به دختر اثبات می

این واسطه به درون قصر راه یافته، انتقام خود را 
.کندگیرد و با دختر ازدواج میاز برادرانش می

در ) 105- 108، 6مجموعه : 1348بهرنگی، دهقانی، (
هم هنگامی که شاهزاده مشغول کار ایلزادۀقص

کند، دختر براي اینکه رد میاست با دختري برخو
اي از خود به شاهزاده داده باشد روسري نشانه

که به یک سر آن قند و به سر خود را در حالی
گونه بدین. دهددیگر آن خاکستر بسته، به پسر می

فهماند که او دختر با زبان رمز به شاهزاده می
بعدها وقتی شاهزاده براي . پادشاه سمرقند است

رود، با ن دختر به سمرقند میبه دست آورد
فرستادن این روسري براي دختر حضور خود را 

)186: 1370آذرافشار، (.رساندبه اطالع دختر می
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گیرينتیجهبحث و 
توان به تصویري کلی از ها میبا بررسی این قصه

هاي از میان شخصیت. حضور زنان دست یافت
مختلف، زنان بیشترین حضور را در نقش دختر 

ها دهد که در قصهاین نشان می. ادشاه داشتندپ
زنان بیشتر موجودي خواستنی و البته منفعل 

هرچند حضور ایشان در نقش قهرمان . هستند
. قصه نیز قابل بررسی است

آنچه مسلم است حضور زن در سطح جامعه و 
شود اما این حضور به شکلی بیرون از خانه دیده می

ورود زنان به . استمحدود و تنها در صورت نیاز 
قصه صرف نظر از اینکه قهرمان، ضدقهرمان، یاریگر 
و یا دختر پادشاه باشند اغلب در یک فضاي بسته 

حال. گیردکه در بیشتر موارد خانه است صورت می
.    چنین نیستآنکه در مورد مردان این

. دیگر در این میان کارکرد زنان استۀنکت
نان در هر نقشی که گونه که مشاهده شد، زهمان

کنند معموال به کارهاي فکري مبادرت ایفا می
- ها بیشتر به عنوان افسونزنان در قصه. ورزندمی

. اندکار و یا مدبر تصویر شده
گر این بندي این نکات به خوبی نشانجمع

ها مطلب است که چگونگی حضور زنان در قصه
این حضور به. متأثر از حضور آنان در جامعه است

شکلی نمایشی و در قالب قصه به تصویر کشیده 
نگاهی به جامعه و دنیاي واقعی نیز . استشده
.تواند به خوبی مؤید این مطلب باشدمی

منابع 
. هاي آذربایجانافسانه). 1370(آذرافشار، احمد 

.انتشارات ابجد: تهران

هاي افسانه). 1348(دهقانی، بهروز ؛بهرنگی، صمد
.انتشارات نیل: بی جا.اپ دومچ. آذربایجان

ترجمم. شناسی قصهریخت). 1368(پراپ، ویالدیمیر 
. نشر روز: جابی.کاشیگر

خوانان در تاریخ قصه). 1378(جعفریان، رسول 
.انتشارات دلیل: تهران. اسالم و ایران

. هاي جادوییشناسی افسانهریخت). 1387(خدیش، پگاه 
. ی و فرهنگیانتشارات علم: تهران.چاپ اول

فرهنگ ةگستر«). 1385. (خلعتبري لیماکی، مصطفی
.اولةشمار.سال اول.نجواي فرهنگ. »عامه

. 17-23صص 
. هاي ادب آذربایجانگنجینه). 1363(داریان، حسین 

.انتشارات الهام: تهران
فرهنگ عناصر «). 1378(سفیدگر شهانقی، حمید 

شناسی ارشد نامه کارپایان.»هاي آذربایجانافسانه
دانشگاه آزاد .رسانیعلوم کتابداري و اطالعۀرشت

.اسالمی واحد علوم تحقیقات
). 1387(سپهرفر، حسن ؛اکبرزاده، سیروسعلی

انتشارات دنیاي: ارومیه.چاپ اول. الرناغیل
.ارومیهةکتاب واژ
چاپ . هاي دیار شهریارافسانه). 1385(کوهی، جعفر 

.شناسیدممرةپژوهشکد: تهران.اول
هاي بندي قصهطبقه). 1371(مارتسلف، اولریش 

: تهران.کیکاووس جهانداري.چاپ اول. ایرانی
.انتشارات سروش

نادري، افشین وموحدي، سعید؛مناجاتی، ایرج
- پژوهش: زنجان.»هاي استان زنجانقصه«). 1373(

.شناسی میراث فرهنگی استان زنجانهاي مردم
: تهران. ادبیات داستانی). 1376(میرصادقی، جمال 

.سخن
ادبیات داستانی، قصه، داستان کوتاه، ). بی تا(ـــــــــ
.سسه فرهنگی ماهورؤم: تهران. رمان
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