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 *المرد عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایآیین یافتۀتشخّص هایمایهبن به نگاهی
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 چکیده

 توجه با اما دارد؛ وجود هااقلیم و هاسرزمین تمام عامیانۀ ادبیات در آن به مربوط هایمایهبن و ازدواج

 در هامایهبن این. کندمی تغییر آن هایمؤلفه منطقه، هر اقلیمی و اجتماعی فرهنگی، هایویژگی به

 مربوط هایآیین و ازدواج سنت اهمیت از نشان که دارد زیادی بازتاب المرد منطقۀ عامیانۀ ادبیات

 با المرد منطقۀ عامیانۀ داستان 29 بررسی ضمن پژوهندگان. دارد جغرافیایی منطقۀ این در آن به

 یانۀعام هایداستان در مایهبن هر پراکندگی میزان و ازدواج هایمایهبن به تحلیلی _ توصیفی روش

 هایمایهبن دارای داستان 42 که آیدبرمی چنین تحقیق نتیجۀ از. پرداختند انسانی جغرافیای این

 از ازدواج ازدواج، برای شروط و آزمون تعیین چون هاییمایهبن ها،آن میان از که است ازدواج آیینی

 واج،ازد با دختر برادر یا پدر مخالفت همسریابی، برای قصّه قهرمان سفر ها،نشانه وجویجست طریق

 جامعه، پایین طبقۀ از فردی به پادشاه پسر یا دختر شدن مندعالقه انسان، غیر با انسان ازدواج

 انتخاب در دختران آزادی و میوه کردن پرتاب با همسر انتخاب دیگر، دختری با عروس جاییبهجا

 هب پادشاه پسر یا دختر مندیعالقه ها،مایهبن این میان از. است شده تکرار هاداستان این در همسر

 میوه، رتابپ با همسر انتخاب و مایهبن پُربسامدترین انسان غیر با انسان ازدواج و پایین طبقۀ از فردی

 .شودمی محسوب مایهبن بسامدترینکم

 .ازدواج مایه،بن المرد، عامیانه، داستان: کلیدی هایواژه
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 مقدمه. 0

 یک مردم ملّی هایآیین و ورسومآداب فرهنگ، از برخاسته عامیانه، هایداستان

 فاهیش صورتبه و گرددبازمی دور بسیار دوران به آن، پیدایش تاریخ که است سرزمین

 ورسومیآداب از عامیانه ادبیات. است رسیده امروز به تا شدهنقل سینهبهسینه و

 تا ورسومآداب این از هایینشانه. است بوده عجین مردم زندگی با که کندمی حکایت

 و اجتماعی زندگی از بازتابی عامیانه ادبیات. است پیداکرده ادامه معاصر روزگار

 نطقۀم به را ادبی نوع این تواننمی و ندارند مشخصی خاستگاه که است مردم فرهنگی

 اهداستان این از بسیاری ریشۀ است ممکن روایناز کرد؛ محدود خاصی جغرافیایی

 مناطق رد که عامیانه هایداستان. اندشده بازگو متفاوتی هایروایت با که باشد یکسان

 زدواج،ا ورسومآداب. باشند داشته مشترکی هایمایهبن توانندمی اند،شدهنقل مختلف

 به هاسرزمین از بسیاری عامیانۀ هایقصّه و هاداستان در که است مواردی از یکی

 عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایمایهبن استخراج. است ذکرشده مختلفی هایگونه

 .کند آشکار تربیش هرچه را منطقه آن فرهنگ پنهان ابعاد تواندمی منطقه یک

 تحقیق سؤاالت و مسئله بیان. 0-0

 ازدواج هایمایهبن شاهنامه، هایداستان محوریت با ایران ادب حماسی هایداستان در

 بررسی اما است؛ موضوع این اهمیت میزان دهندۀنشان که است شده پژوهش بارها

 توجّه مورد چندان دارد، که اهمیتی باوجود عامه، ادب در آن هایمایهبن و ازدواج

 وندهتکرارش عناصر عنوانبه عامیانه هایداستان هایمایهبن مطالعۀ. است نگرفته قرار

 کارآش تربیش هرچه را مختلف اقوام اجتماعی و فرهنگی تأکیدات یافته، تشخّص و

 ـ اندکرده گردآوری نوبخت و عسگری که ـ المرد منطقۀ ایهداستان در. کندمی

 به رعناص این از بخشی. دارد منطقه این مردم فرهنگ در ریشه یافته، تشخّص عناصر

 شناساندن در عناصر این تشخیص و بازیابی. است مربوط آن هایآیین و ازدواج

 .رسدمی نظر به ضروری منطقه این عامۀفرهنگ



 40/ المرد  عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایآیین یافتۀتشخّص هایمایهبن به نگاهی

 :بیابد زیر هایپرسش برای پاسخی تا است آن بر پژوهش این

 اند؟دمک است، یافته بازتاب المرد منطقۀ عامیانۀ ادبیات در که هاییمایهبن ترینمهم -

 ای تربیش بسامد المرد، منطقۀ عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایمایهبن از یککدام-

 دارد؟ تریکم

 تحقیق ضرورت و اهداف. 0-4

. است قرارگرفته پژوهشگران موردتوجه بارها رسمی، آثار در ازدواج هایآیین بررسی

 در اما است؛ شدهارائه آن هایآیین و ازدواج از هاییگزارش اغلب هاپژوهش این در

 چهی تاکنون مختلف مناطق عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایمایهبُن بررسی موضوع

 از ییک متنوع، هایداستان داشتن نظراز فارس استان. است نگرفته صورت پژوهشی

 هایمایهبن بررسی روایناز شود؛می محسوب انسانی جغرافیای هایمنطقه ترینغنی

 .رسدمی نظر به ضروری المرد منطقۀ عامیانۀ ادبیات در ازدواج

 تحقیق پیشینۀ. 0-9

 آن، بسیار اهمیت باوجود مختلف، هایمنطقه عامیانۀ ادبیات در ازدواج هایمایهبُن

 انندم اطالعاتی منابع در وجوجست با. است نگرفته قرار پژوهشگران موردتوجه چندان

 اجازدو هایمایهبُن پژوهشی هیچ تاکنون، که شد مشخص ایرانداک و مگیران نورمگز،

 زمینه، این در موجود هایمقاله میان در. است نکرده بررسی عامیانه هایقصه در را

 همم آیین و مایهبُن چند: است نزدیک مقاله این موضوع به حدودی تا مقاله یک تنها

 جادس دکتر ،(تطبیقی هاینمونه برخی بررسی و ذکر با) ایران حماسی ادب در ازدواج

 نویسنده. 0927 بهار -061 شمارۀ مشهد، انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ مجلّۀ آیدنلو،

 تحقیق روایناز. است کرده بررسی حماسی آثار در را ازدواج هایمایهبن مقاله این در

 .است نوآوری دارای حاضر
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 تحقیق هاییافته و بحث. 4

 مایه. تعریف بن0ـ4

(. 996: 0979 داد،) است انگلیسی (Motif) موتیف برابر در شدهوضع اصطالحی مایهبُن

 رارتک ردیفهم آثار در مکرّر صورتبه که است ادبی اثر از عناصری و هابخش مایه،بُن

 رارتک مایه،بُن هایویژگی از یکی. گذاردمی تأثیر آن مفهوم بر تکرار این و شودمی

 قیقتح در. کندمی تکمیل را آن نقش معنی، بر تأکید و تأثیر کنار در که است شدن

 ادبی آثار از ایمجموعه یا معیّن ادبی اثر در» که است ادبی آثار از عناصری مایه،بُن

 آفرینیداللت و تکرار(. 979: 0969 پاینده،) «شود تکرار پیاپی و آفرینداللت صورتبه

 أثیرت به متّکی دقیقاً مایهبن. »شودمی شناخته ادبی آثار در هامایهبن اشتراک وجه

 میرصادقی،) «بردمی پیش یکپارچگی و هماهنگی جهت در را اثر که است حاکمی

 در که است الگوکهن یک یا رویداد یک تصویر، یک مفهوم، یک مایه،بن(. 609: 0962

(. 420: 0972مقدادی،: رک) افزایدمی اثر شناختیزیبایی غنای به و شودمی تکرار داستان

 یعنی ود؛شمی اطالق داستان یک در یافتهتشخّص تیپیک شکلِ و تصویر» به مایهبن

 متفاوت هایتعریف در(. 6: 0924 فلکی،) «داستان مختلف عناصر درونی یا ایپایه نقش

 «ییافتگ تشخّص» و «تکرارشوندگی» ویژگی بر نظرانصاحب بیشتر مایهبن از

 .تأکیددارند

: است کرده توجّه تشخّص و تکرار عنصر دو هر به اصطالح این تعریف در نسب پارسا

 حوادث، اشخاص، کنش، نوع از معنایی ساختاری عناصر داستانی هایمایهبن»

 عنصری به تکرار براثر که است قصّه در هانشانه و نمادها اشیاء، مضامین، مفاهیم،

 تکرارشوندگی صفت ازآنجاکه(. 49: 0922 پارسانسب،) «است شده بدل وارنمونه و تیپیک

 برای مبنایی تواندمی مشترک هایمایهبن است، هامایهبن برجستۀ هایویژگی از یکی

 ادهاستف تکراری و موجود هایمایهبن از حد چه تا پردازقصّه» کهاین. باشد اثر ارزیابی

 هایانداست مایۀبن آن، عناصر که بسازد داستانی است توانسته اندازه چه تا یا و کرده



 49/ المرد  عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایآیین یافتۀتشخّص هایمایهبن به نگاهی

 یهاارزندگی تعیین و وی هنرمندی حدّ برای داوری بر مبنایی تواندمی شود، دیگر

 (.061: 0962 رامان، سلدن) «باشد داستان

 ترینمهم. است پُرتکرار و اصلی هایمایهبن از فارسی، عامیانۀ ادبیات در ازدواج

 تعیین :از اندعبارت است، یافته بازتاب المرد منطقۀ عامیانۀ ادبیات در که هاییمایهبن

 قصّه قهرمان سفر ها،نشانه وجویجست طریق از ازدواج ازدواج، برای شروط و آزمون

 رغی یا حیوان با انسان ازدواج ازدواج، با دختر برادر یا پدر مخالفت همسریابی، برای

 جاییهبجا جامعه، پایین طبقۀ از فردی به پادشاه پسر یا دختر شدن مندعالقه انسان،

 انتخاب در دختران آزادی و میوه کردن پرتاب با ورزیعشق دیگر، دختری با عروس

 .همسر

 ازدواج برای دشوار شروط و آزمون تعیین. 4-4

 تهیاف بازتاب هاقصّه و هاداستان از بسیاری در که است دیرینه سنّتی ازدواج، آزمون

 این. نیست خصوصبه کشوری یا خاص منطقۀ ورسومآداب و فرهنگ مختص و است

 گوشزد برای دیگر، طرفی از و است خواستگاران سنجش برای طرفی از ها،آزمون

 دنکر طی با و بدانند اند،آمده طلبش به که را گوهری ارزش که خواهندگان به کردن

 و بایستند مبارزه میدان در مردانه خویش، جان با بازی و دشوار و سخت مراحل

 نانچهچ و آیند نائل شاه دختر با ازدواج افتخار به تا دهند نشان را خود هایشایستگی

 گور به را خویش آرزوهای و بشویند جان از دست باید برنیایند، هاآزمون عهدۀ از

 آن، از ترمهم و خواستگاران شایستگی از اطمینان ها،آزمون این از منظور. »سپارند

 شد، خواهد داماد پادشاهی سبب شاه، دختر با ازدواج که ساالرانهزن باور اینِ  مطابق

 (.4: 0927 آیدنلو،) «است بوده آینده شهریار هایتوانایی تأیید

 از برخاسته فارسی ادب منثور پهلوانی ـ حماسی هایداستان در ازدواج هایآزمون

 سنّت ینا با نیز جتماعیا بعد» است، بوده نجها و ایران پهلوانی ـ حماسی هاینّتس

 انبوه میان در پادشاه، دختر که زمانی(. 2-6: 0926 جعفرپور،) «است هماهنگ
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 هک گذاردمی را شروطی و کندمی تعیین را هاییآزمون شود،می محصور خواستگاران

 در زن نقهرما. »درآورد اهتزاز به را پیروزی پرچم بتواند هاآن میان از نفر یک تنها

 همه یپا پیش اریشود نموآز ،ستا محصورشده رانتگاـساخو از ریشما میانۀ

 زندگی دیگران و گزیندبرمی آید،می بیرون نموآز نـیا از پیروز که را آن و اردگذمی

 نیز عامیانه هایقصّه در هاآزمون این(. 64-60: 0922 فرای،) «دهندمی دست از را خود

 اقشار همۀ بین رقابتی ازدواج، هایآزمون المرد، عامیانۀ هایداستان در. دارند وجود

 تردخ به یافتن دست برای رقابت. نیست خاصی طبقۀ به منحصر و است اجتماعی

 و قیرف خارکنی پسرِ یا گرددوره پسری که جایی تا است پذیرامکان همه برای پادشاه

 .کندمی شرکت ازدواج آزمون در آرزوهایش، دختر به یافتن دست برای آنان مانند

 عامیانه هایداستان در پُرتکرار هایآزمون از یکی «دختر نجات و اژدها با نبرد»

 بتواند کسی اگر که است کرده اعالم پادشاه ،«22 شمارۀ» عامیانه داستان در. است

 به را دخترش دهد، نجات کنندمی زندگی آن در اژدها هفت که چاهی از را دخترش

 دختر نجات برای گردیدوره پسر. کندمی نیازشبی ثروت از و آورددرمی او ازدواج

 نزمی زیر طبقههفت به سقوطش از بعد «گرددوره پسر. »رودمی چاه داخل به پادشاه

 دختر و کُشدمی است، کرده مسدود را رودخانه آب راه که اژدهایی خود مسیر در

 (.047 -049: 0961نوبخت، و عسکری) دهدمی نجات را روستا مردم و قربانی

 نجات چاه درون پیرزن دست از را اژدهایی که مردی «نقونق پیرزن» داستان در

 قموف پادشاه، دختر به اژدها ساختگی حملۀ و اژدها با قبلی نقشۀ طرح با است، داده

 در(. 006: همان) کند ازدواج او با و دهد نجات اژدها دست از را پادشاه دختر شودمی

 دورش به که اژدهایی دست از مغرب پادشاه دختر نجات شرط داستان، همین ادامۀ

 (.همان) شودمی تکرار دختر آن با ازدواج برای است، پیچیده

 این در. است المرد هایداستان در ازدواج هایآزمون از دیگر یکی «دیو با نبرد»

 هاآن گاه داستان هایقهرمان که دارند سرهفت گاهی و سر سه دیوها گاهی هاداستان



 49/ المرد  عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایآیین یافتۀتشخّص هایمایهبن به نگاهی

 آورند،درمی خود خدمت به را هاآن جانشان، بخشیدن ازای در و کنندمی غافلگیر را

 بدون گاه کنند،می مطیعشان و رام آورند،می دست به را عمرشان شیشۀ گاه

 ایچاره گاه و کنندمی عبور دیوها کنار از خویش کار دادن انجام با دیوها، توجهجلب

 هغلب هاآن بر سرهایشان کردن قطع با و ماندنمی باقی برایشان پیکار و مواجهه جز

 .کنندمی

 سر سه دیوی بر پیروزی را دخترش ازدواج شرط پادشاه« 91 شمارۀ» داستان در

 به موفق قهرمان که کندمی تعیین ـ است کرده پنهان درتوتو اتاق هفت در که ـ

 لیدک و کرد قفل را آن در و کرد اتاق تا هفت توی را دیو پادشاه،. »شودمی دیو کشتن

 (.092: همان) «برو خودت: گفت او به و داد او به هم

 باس به رسیدن راه در داستان قهرمان پسر «عاشق پسر سه و پیرمرد» داستان در

 و آورددرمی خود خدمت به را دیو سه است، ازدواج شرط که زرّین شمشیر و سیمین

 نیز را دیو مادر و آورددرمی پای از کندمی زندگی چاه داخل که را سرهفت اژدهایی

 (.022: همان) کشدمی

 از دیگر یکی است، المرد منطقۀ مردم ورسومآداب از برخاسته که «نمک خوردن»

 پادشاه ،«خارکن پسر» داستان در. است منطقه این هایقصه در ازدواج هایآزمون

 از کسی که شرطی. کندمی اعالم نمک گونی یک خوردن را دخترش با ازدواج شرط

 هم هنگامبه و جابه استداللی با داستان قهرمان اما آید؛برنمی آن دادن انجام عهدۀ

 (.90: همان) رسدمی اشعالقه مورد دختر به هم و رهاندمی مرگ از را خود

 پیدرپی شروط گذاشتن با نیست، دخترش ازدواج به راضی پادشاه که مواقعی در

 .کند هالکش راه این در یا کند بیرون میدان از را خواستگار کند،می سعی دشوار و

 در ماندن فیل، استخوان آوردن دخترش، ازدواج برای پادشاه« 64 شمارۀ» داستان در

 شروط را درباریان تمام از دعوت صبح، تا شب از زمستان هنگام در سرد آب چشمۀ

 (.077: همان) کندمی تعیین دخترش ازدواج برای خود
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 راضی داستان قهرمان با دخترش ازدواج به پادشاه نیز« 91 شمارۀ» داستان در

 تا ندک اندازیسنگ او مقابل در خواهدمی دشوار شرایطی گذاشتن با بنابراین نیست؛

 ودی با جنگیدن» ازدواج، برای شاه. بازماند مسیر ادامه از و نیابد دست هدفش به او

 انمادی آوردن» ،«است پلنگ و دیو شیر، جایگاه که ایتنگه از هیزم آوردن» ،«سر سه

 (.092: همان) کندمی تعیین ازدواج شروط عنوانبه را «خود برادر آوردن» و «کرّه چهل

 شمشیر و سیمین اسب آوردن» پادشاه ،«عاشق پسر سه و مرد پیر» داستان در

 و نسیمی اسب برود هرکسی: گفت پادشاه. »کندمی تعیین شرط عنوانبه را «زرّین

 این دادن انجام اما ؛(029: همان) «دممی همون به رو دختر من بیاورد، زرّین شمشیر

 هفت از گذشتن» ،«چاه داخل سرهفت دیو با جنگیدن» مراحل از عبور مستلزم شرط

 (.026-022: همان) است «دیو مادر کشتن» و «چاه داخل دروازۀ

. است ودهنب شایسته فردی انتخاب برای همیشه خواستگار برای دشوار شروط تعیین

 از بسیاری در. است بوده خواستگار شدن نابود یا کردن ناامید برای مواردی در

 رد نشدن موفق صورت در شدن کشته به تهدید با ازدواج شرط تعیین ها،داستان

 رد ازدواج برای شرط تعیین جدانشدنی جزء مسئله این. است همراه شرط دادن انجام

 شرط نتوانستی اگر: »گویدمی پادشاه «خارکن پسر» داستان در. است هاداستان

 زن پیر» داستان در (.94: همان) «داد خواهی دست از را سرت بیاوری، جابه را ازدواج

 و داندمی اژدها دست از دخترش نجات را دخترش ازدواج شرط پادشاه هم «نقونق

 (.006: همان) شد خواهد کشته برنیاید، کار این عهدۀ از خواستگار کهدرصورتی

 هانشانه وجویجست طریق از ازدواج. 4-9

 دختر از بازمانده هاینشانه وجویجست با ازدواج بسیاری هایقصّه و هاداستان در

 ای مو تار تصویر، روی از ـ است شاهزاده معموالً که ـ داستان قهرمان. گیردمی صورت

 تردخ آن یافتن در سعی و شودمی دلباخته و عاشق او، وصف شنیدن یا دختر لباس

 از ریبسیا کمشتر ۀبنمای ،خترد از اینشانه نیدد با ادهشاهز نشد عاشق. کندمی



 47/ المرد  عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایآیین یافتۀتشخّص هایمایهبن به نگاهی

 هدشمر سنّتی ادبیات در عشق هایویژگی از یکی و است کهن داستانی هایمنظومه

 (.014: 0926 بیات،: رک) شودمی

 وجویجست به آن یافتن با داستان شاهزادۀ که است هایینشانه از یکی کفشلنگه

 نوع این. کندمی ازدواج او با دختر، یافتن از پس و پردازدمی کفش صاحب دختر

 از «مرغیگی کچل» و« 94 شمارۀ داستان» ،«خارکن دختر» داستان سه در مایهبن

 و 62 ،99: 0961 نوبخت، و عسکری: رک) شودمی دیده المرد عامیانۀ و محلی هایقصّه

 هاانهنش از یکی است، شدهگرفته رودخانه از که «بلندی موی» دیگر داستانی در(. 442

 (.407: همان) است زیبارو دختری یافتن برای

 مناسب همسر یافتن برای قصّه قهرمان سفر. 4-2 

 هب آغاز آرزوهایش، به رسیدن برای داستان قهرمان عامیانه، هایداستان از بسیاری در

 خترد پدر یا دختر طرف از که است شروطی دادن انجام برای یا سفر این. کندمی سفر

 سفری آغازگر خود عالقۀ مورد دختر یافتن برای قصّه قهرمان یا است شدهتعیین

 شیر ا،اژده دیو، با که باشد ضروری شاید پرفرازونشیب سفر این در. شودمی پُرمخاطره

 یرز طبقههفت به را او که کند چاهی در سر اینکه یا افکند پنجه در پنجه پلنگ و

 .است پیوند و رسیدن الزمۀ سیروسفر این و بکشاند زمین

 پیرزنی دعای از پس ـ است ایشاهزاده که ـ قصّه قهرمان «ترنج و نارنج قصّۀ» در

 و نارنج دختر به یافتن دست برای ترنج، و نارنج دختر یافتن خصوص در او حقّ در

 دختر مختلف، مراحل از عبور و چوپان چند راهنمایی با و شودمی سفر راهی ترنج،

 فعل به برای و است نشسته هاقصّه دل در که دختری. یابدمی را ترنج و نارنج

 و دارند خانه فرزندانش و دیو کنارش در که چید درختی هایگل از باید درآوردنش،

 اب قصّه، شاهزادۀ. نمایدمی روی ترنج و نارنج دختر آب، در هاگل این شدن ریخته با

 ادامۀ در ولی آورد؛می چنگ به را ترنج و نارنج زیباچهر دختر مراحل، این از گذشتن

 یاتفاقات از پس سرانجام. ریزدمی را خونش و ربایدمی را او بدسیرت کنیزی داستان
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 دعای با شاهزاده که است این داستان این در اهمیت حائز نکتۀ. نمایدمی روی وصال

: همان) افتدیم سفر فکر به ترنج و نارنج دختر به یافتن دست بر مبنی او، برای پیرزنی

441.) 

 دختر عاشق زمانهم که پیرمرد پسر سه ،«عاشق پسر سه و پیرمرد» داستان در

 یط را وفرازیپرنشیب مسیر و شوندمی سفر راهی همسریابی برای اند،شده پادشاه

 سرتهف دیو کشتن دیوها، گرفتن خدمت به با ترکوچک پسر هاآن میان از و کنندمی

 هب موفق زرّین شمشیر و سیمین اسب آوردن دست به و پیرزن شرط بردن مادرش، و

 (.022: همان) شودمی ازدواج

 ازدواج با دختر برادر یا پدر مخالفت. 4-9

 این گاه. دارد وجود موانعی هم به دلداده دو رسیدنِ راه در ها،داستان از بسیاری در

 شودمی مطرح دختر پدر یا دختر طرف از که است هاییدرخواست و هاشرط موانع،

 دشوار راه در آنچه اما رسد؛می خویش دلدار به و شودمی چیره هاآن بر عاشق که

 ندکمی دشوار و پیچیده را کار که است هاآن ازدواج با برادر یا پدر مخالفت نماید،می

 شرایط تعیین در را خود مخالفت، این گاه. شودمی تنگ ماجرا طرف دو هر بر عرصه و

 اندنشمی کرسی به را خود نظر دختر گاه و دهدمی نشان پدر طرف از دشوار و درپیپی

 .گرددمی وطن جالی به مجبور اما شود؛می میدان پیروز و

 چاه از او نجات را دخترش ازدواج شرط پادشاه کهاین با« 22 شمارۀ» داستان در

 تنیس گرددوره پسر یک با دخترش ازدواج به حاضر بازهم کند،می تعیین اژدها از پر

 (.046 همان،) یابد دست دخترش به نتواند هرگز تا کندمی رها چاه درهمان را او و

 با او ازدواج به راضی پادشاه و است معمولی فردی خواستگار« 91 شمارۀ» داستان در

 گارخواست گذاشتن ناکام درصدد متعدد، و سخت شروط باگذاشتن و نیست دخترش

 (.099 همان،) آیدبرمی( محمدشاه)
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« 64 شمارۀ» داستان در معمولی فردی با دخترش ازدواج از پادشاه بودن ناراضی

 ختس شروط تعیین قالب در پادشاه نارضایتی هم داستان این در. شودمی دیده نیز

 کستش خواستگار که دارد امید شرایط این تعیین با پادشاه و یابدمی بروز متعدد و

 توانست هم را کار این او: گفت وزیرش به پادشاه. »شود کشته راه این در یا بخورد

: همان) «شود کشته راه این در یا دهد انجام را آن نتواند او که بگو چیزی دهد، انجام

077.) 

 رایب رودخانه از او بلند موی شدن پیدا خاطر به ایخانواده دختر دیگر، داستانی در

 به نیست، هاآن ازدواج به راضی دختر برادر است، شدهانتخاب پادشاه پسر همسری

 (.407: همان) اندازندمی چاه به را او دختر و مادر دلیل همین

 برادر چشم دورازبه مخفیانه، و شودمی دختری عاشق دیوی «دیو» داستان در

 مخفیانۀ ازدواج از است، خانواده سرپرست که برادر. کندمی ازدواج او با دختر،

 قتل نقشۀ دیو، از فرزندی آوردن دنیا به از بعد خواهر. است خبربی دیو با خواهرش

 کشدمی را خود مادر و پدر و دهدمی نجات را دایی جان فرزندشان و کشدمی را برادر

 (.77: همان)

 (پری یا جن حیوان،) انسان غیر با انسان ازدواج. 4-6

 هاازدواج نوع این در. است انسان غیر با ازدواج عامیانه، هایداستان هایمایهبُن از یکی

 در. شودمی ظاهر آن مانند و مار شیر، دیو، اژدها، کالبد در ازدواج طرفین از یکی

 سامدب مایهبن این نیز کشورها سایر همچنین و ایران مناطق سایر عامیانۀ هایداستان

 «داماد حیوان» اسطورۀ از اینشانه حیوان، شکل به همسر شدن ظاهر. دارد زیادی

 هایلشک در...  و جغرافیایی منطقۀ و دین ها،سنّت و ورسومآداب نوع به بسته که است

 . است یکسان هاقصّه این اصلی ساختار اما شود؛می ظاهر مختلف

 به مربوط ادبیات در: »نویسدمی چنین «داماد حیوان» هایقصّه دربارۀ بتلهایم

 در. است یافته شهرت شوهر حیوان یا داماد حیوان به هاقصه این پریان، هایقصّه
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 شهرت عروس حیوان به است حیوان آغاز در آینده، همسر منزلۀبه زن، که هاییقصه

 و ازدواج از پس انسان به داماد حیوان پیکرگردانی»(. 926-922: 0920 بتلهایم،) «دارند

 هایگونه از را هاآن که است داماد حیوان هایقصّه مشترک وجه عشق، با یافتن نجات

 (.067: 0969 صادقی،) «کندمی متمایز دیگر روایی

 «خرس بچه» داستان در. شودمی دیده المرد هایداستان از بسیاری در مایهبن این

 با غار آن در و بردمی پناه غاری به هنگامشب است، کردهگم را راهش که مردی

 در(. 72: 0961 نوبخت، و عسکری: رک) شودمی فرزندی صاحب و کندمی ازدواج خرسی

 خرس» نام به دیگری داستان در. هستیم مواجه «عروس حیوان» مسئلۀ با قصّه این

 حیوان داماد، بار این اما است؛ داستان موضوع خرس یک با ازدواج بازهم «محز علی

 فرزند صاحب و کندمی ازدواج او با و دزددمی را پادشاه تنبل دختر خرسی،. است

 (. 410: همان) شوندمی

 مجبور و ندارد را شیر دست از فرار توان فروشهیزم پیرمرد «شیرزاد» داستان در

 سالم بچۀ انسان، یک با ازدواج صورت در فقط شیر زیرا شود؛می شیر با خوابگیهم به

 این «جون بیبی» و «دختر هفت و خارکن» داستان در(. 062: همان) آوردمی دنیا به

 دست از فرار برای دختران داستان، دو این در. افتدمی اتفاق دیگری شکل به ماجرا

 انسانی یا اندنبوده حیوان دختران این. کنندمی پنهان سگ پوست در را خود دیو،

 اندبوده اییهانسان بلکه باشند؛ شدهتبدیل حیوان به جادو یا دعا نفرین، با که اندنبوده

 هانداستا سایر با نظر این از داستان دو این. اندداده شکل تغییر خود اختیار به که

 از پس پیکرگردانی نوعی که است این در هاآن شباهت دیگر، طرفی از. دارند تفاوت

 به شاهزاده که زمانی دختر دو این که ترتیباینبه شود،می دیده هاآن در ازدواج

 نشان را خود واقعی هویت مجبورند کند،می ازدواج هاآن با و آیدمی هاآن خواستگاری

 (.412-417و  96: همان) شوند خارج سگ پوست از و دهند
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 سگ پوست در دخترها دختر، هفت و خارکن جون، بیبی هایداستان در

 آن به دوباره و آیندمی بیرون پوست از کارها دادن انجام برای و اندشدهپنهان

 کلیبه کند،می ازدواج هاآن با و شودمی ماجرا متوجّه شاهزاده که زمانی و گردندبازمی

 بی» داستان در. گردندبرمی خودشان اصلی هویت به و گذارندمی کنار را سگ پوست

 و شودمی دیو گرفتار ـ است رفته مروارید آوردن برای که ـ دختر پدر «جون بی

 تدس از فرار برای دختر. بدهد رضایت کوچکش دختر با دیو ازدواج به شودمی مجبور

 (.417 همان،) نشود دیو اسیر تا کندمی پنهان سگ پوست در را خود ناچاربه دیو

 عروس یا داماد ،«دیو» و «محزعلی خرس» ،«خرس بچه» عامیانۀ هایداستان در

 گیردمین صورت هویّتشان در شکلی تغییر و تبدیل داستان پایان تا که است حیوانی

 حیوان هایقصّه شاخصۀ بتلهایم نظر بنابر ویژگی این. شوندنمی تبدیل انسان به و

 (.926: 0920 بتلهایم،: رک) است داماد

 ویته تغییر داماد همیشه پیکرگردانی، وضعیت در» معتقدند همکارانش و حیدری

 ماند؛ خواهد باقی حیوان شکل به قصّه آخر تا داماد ها،نمونه از بسیاری در و دهدنمی

 زا مشترک زندگی آن دلیل هر به یا کند پیدا ادامه عروس با او مشترک زندگی خواه

 «خرس بچه» هایداستان در کهچنان(. 02: 0962 همکاران، و حیدری: رک) «برود بین

 استاند حیوان شخصیت در دگرگونی و تغییر که بینیممی «دیو» و «محزعلی خرس»

 و تحوّل این «دختر هفت و خارکن» و «جون بی بی» داستان در اما دهد؛نمی رخ

 .دشونمی خارج همیشه برای سگ پوست از قصّه دختران و هستیم شاهد را دگرگونی

 و کندمی بیرون خانه از را پسرش و همسر پادشاهی ،«جمشید ملک» داستان در

 بنای زن با کمکم دیو است، دیوی به متعلّق که شوندمی مستقر ایخانه در هاآن

 زا بعد فرزند. کندمی دور خانه از را زن پسرِ و کندمی باردار را زن و گذاردمی دوستی

 ت،نوبخ و عسکری: رک) کشدمی را مادرش و دیو برادر، کمک به و گرددبرمی شدن بزرگ

 داستان در. کشدمی را مادرش و پدر دیو، فرزند نیز «دیو» داستان در (.090-026 :0961
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 ایهبقچ با داستان قهرمان کههنگامی هستیم؛ مواجه پری یک با انسان ازدواج با مهیا،

 کوبیپای و رقص به و شودمی هاجن عروسی مراسم وارد اتفاقی، طوربه آهن از پر

 به را آن هم مهیا و بیندازد زمین به را اشبقچه خواهندمی او از هاجن پردازد،می

 که پری فقط و کنندمی فرار هاجن همۀ زمین، به هاآهن افتادن با. اندازدمی زمین

 هس صاحب و شودمی او با ازدواج به موفّق زیاد اصرار با مهیا. ماندمی باقی بود، عروس

 (.060-061: همان) شوندمی فرزند

 جامعه پایین طبقۀ از فردی به پادشاه پسر یا دختر شدن مندعالقه. 4-7

 هب پادشاه پسر مندیعالقه یا پادشاه دختر به فرودست طبقۀ از پسری مندیعالقه

 .است عامیانه هایقصّه از بسیاری مشترک مایۀبن فقیر، یا عادی مردم از دختری

 هعالق ابراز پادشاه دختر به جامعه ضعیف طبقۀ از پسری خارکن پسر داستان در

 پادشاه، پسر ،«محمد ملک» داستان در(. 94: همان) رودمی او خواستگاری به و کندمی

 خواهدمی پدرش از و است بوده او همبازی بچگی در که شودمی خارکن دختر دلباختۀ

 عاشق ای،شاهزاده «خارکن دختر» داستان در(. 27: همان) برود او خواستگاری به که

 و خارکن» داستان در(. 96: همان) کندمی خواستگاری او از و شودمی خارکن دختر

 (.99: همان) شودمی خارکن دختر عاشق پادشاه، پسر «دختر هفت

 که دارند عمل آزادی همسر، انتخاب در پادشاه دختران «باد و ابر کرّۀ» داستان در

 یکچهی کوچک دختر. کنند انتخاب ایشان سمت به پرتقالی پرتاب با را خود همسران

 دفر یک به را خود عشق و پذیردنمی اند،شدهانتخاب او همسری برای که را افرادی از

 ور پرتقال پادشاه دختر. »کندمی ابراز( ایپاچهکله کچل) محمد ملک نام به معمولی

 اهپادش. گداست اون نمیدیم، بهش رو دخترمون ما: گفت دختر مادر. اشسینه توی زد

 رفتن و شد ایپاچهکله کچل زن دخترشون. نداشت ایفایده کردند کاری هر زنش و

 (.044 همان،) «کردن زندگی ده از دور



 99/ المرد  عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایآیین یافتۀتشخّص هایمایهبن به نگاهی

 او از و شودمی معمولی جوانی عاشق پادشاه، دختر« 91 شمارۀ» داستان در

 کمک او به شروط دادن انجام برای و شود قدمپیش او از خواستگاری برای خواهدمی

 از دختری عاشق ای،شاهزاده نیز« 26 شمارۀ» داستان در (.099 همان،) کندمی

 او با و است داده نجات مرگ از را او که شودمی پایین طبقۀ از و معمولی ایخانواده

 گاهپای و طبقه از فارغ نیز «عاشق پسر سه و پیرمرد» داستان در(. همان) کندمی ازدواج

. ندرومی خواستگاریش به و شوندمی پادشاه دختر عاشق پیرمرد پسر سه اجتماعی،

 خترد یه پادشاه. بود پادشاهی یه پیرمرد همسایگی در. داشت پسر سه پیرمردی یه»

 سرهایپ. بکنه تفریح خونشون کنار باغ توی بود رفته دختر این صبح روز یه. داشت

 نفرشون سه هر. دیدن رو پادشاه دختر که بودن نشسته خونشون بام روی مرد پیر

 در(. 024: همان) «ایمشده پادشاه دختر عاشق ما: گفتن بهش و پدرشون پیش اومدن

 و اییزیب خاطر به و بیندمی را نسترن اتفاقی طوربه شاهزاده نیز «نسترن» داستان

 (.074 همان،) کندمی ازدواج او با اشاجتماعی جایگاه و طبقه از فارغ اش،رعنایی

 دیگر دختری با عروس جاییبهجا. 4-2

 و عاشق میان فاصلۀ ایجاد برای فردی تالش ها،داستان از برخی مشترک مایۀبن

 ،نزدیکانش از یکی یا خودش دادن قرار یا چاه در انداختن یا کشتن طریق از معشوق

 کارآش توطئه این زود یا دیر است، مسلّم آنچه. است عروس جایبه تزویر، و نیرنگ با

 افتخار به و کند عوض را عروس جای کندمی تالش فردی هاداستان این در. شودمی

 شاهزاده عروس عنوانبه که «خارکن دختر» داستان در. آید نائل شاهزاده عروس

 خالۀ است، مهیّا پادشاه قصر به رفتن و او عروسی برای چیزهمه و است شدهانتخاب

-می خود دختر به را هایشلباس و اندازدمی چاه به را دختر حسادت، روی از عروس

 دختر همکاری با شاهزاده. فرستدمی پادشاه پسر نزد به عروس جایبه و پوشاند

 دو این مجازات برای دهدمی دستور و شودمی خبر با ماجرا از باالخره قصّه، قهرمان

 (.97: همان) کنند رها صحرا در و ببندند گرسنه هایاسب به را هاآن کار،خیانت
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 مدهآ رودخانه کنار لباس شستن برای که کنیزی ،«ترنج و نارنج قصّۀ» داستان در

 ارنجن دختر ازدواج قرار فهمیدن با و بیندمی آب در را ترنج و نارنج دختر تصویر است،

 پسر پاسخ در و نشیندمی او جایبه خودش و کشدمی را او پادشاه، پسر با ترنج و

 رگم خاطر به که هستم ترنج و نارنج من: »گویدمی است، ترنج و نارنج جویای پادشاه

 ار کنیز و کرد باز را شهر چراغانی پادشاه پسر. امدادهازدست را خود زیبایی خواهرانم،

 (.449: همان) «برد خانه به ترنج و نارنج جایبه

 قصّۀ» نام به دیگری عامیانۀ داستان در دیگر شخص با عروس عمدی جاییبهجا

 قهرمان ردخت) پیشانیماه زیبایی به کنیزی هم باز و شودمی تکرار نیز «کو ابوالقاسم

 در خود و اندازدمی چاه به را او و کندمی حسادت او، به شاهزاده بسیار عشق و( قصّه

 ایبرکه از که داستان قهرمان دختر. کندمی شاهزاده فریب قصد گیرد،می قرار او جای

 . دکنمی ازدواج شاه پسر با است آمده وجود به او پیشانی در ماهی و نوشیده آب خاص

 رپس از او. دهدمی قرار او از مراقبت برای کنیزی و دارد او به زیادی عالقۀ شاه پسر

 و اندازدمی چاه به را شاهزاده زن و کندمی حسادت او به کنیز. شودمی باردار پادشاه

 از شاهزاده اما زند؛می جا شاهزاده زن جایبه را خودش و پوشدمی را هایشلباس

 مجازات برای و دهدمی نجات نامهربانی چاه از را همسرش و شودمی خبر با ماجرا

 (.021: همان) دهدمی پایان اشزندگی به شمشیر با کار،خیانت کنیز

 همسر یا معشوق) قصّه دختر جای کندمی تالش که داستان به رقیبی ورود

 ایاسطوره و بومی هایقصه اصلی هایویژگی از کمپبل نظر به بگیرد، را( شاهزاده

 (.947: 0927 کمپبل،: رک) نامدمی «بازگشت و تبعید درونمایه» را آن و است

 میوه کردن پرتاپ با همسر انتخاب. 4-6

 طوالنی ایسابقه جهان و ایران کهن ادبیات در که ازدواج و ورزیعشق رسوم از یکی

 «باد و ابر کرّۀ» داستان در. است میوه فرستادن یا دادن با عالقه و عشق اظهار دارد،

 اهآن به شان،عالقه مورد همسر سمت به پرتقال کردن پرتاب با پادشاه دختر هفت
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 نارنج و ترنج یادآور پرتقال(. 044: 0961 نوبخت، و عسکری: رک) کنندمی عشق اظهار

 هک صورت این به. است کاررفتهبه پرتکرار صورتبه ایرانی هایداستان در که است

 .کردندمی خود نظر مورد فرد به عالقه ابراز آن انداختن یا ترنج دادن با افراد

 همسر انتخاب در دختران آزادی. 4-01

 و او به عشق ابراز و اشعالقه مورد مرد از دختر خواستگاری عامیانه، هایداستان در

 دارند، خوبی اجتماعی جایگاه زنان. دارد وجود همسر انتخاب در عمل آزادی همچنین

. کنند انتخاب آزادانه را خود زندگی شریک توانندمی و دارند عشق ابراز حق دختران

 حتّی و اجبار یا نگرانی و ترس بدون دختران المرد، عامیانۀ هایداستان برخی در

 او از گاه و کنندمی عشق ابراز خود عالقۀ مورد همسر به خانواده، مخالفت باوجود

 االرس مادر/ زن جوامع هایآیین تأثیر تحت مسئله این شاید. »کنندمی خواستگاری

 عموضو در انتخاب بانوان، بودن آمیزتقدس و برتر اجتماعی ارزش دلیل به که است

 (.067: 0977 االمینی،روح) «است بوده زنان با ازدواج

 دختر هفت. شودمی دیده همسر آزادانه انتخاب این «باد و ابر کرّه» داستان در

 و فقیر همسری کوچک دختر که زمانی و هستند آزاد خود همسر انتخاب در پادشاه

 ازهمب اما هستند؛ مخالف همسرش و پادشاه کهاین با کند،می انتخاب پایین طبقۀ از

: 0961 نوبخت، و عسکری: رک) کندمی ازدواج اشعالقه مورد مرد با دختر و پذیرندمی

 شودمی عادی مردم از جوان پسری عاشق پادشاه دختر« 91 شمارۀ» داستان در(. 044

: همان) رساندمی یاری پادشاه شروط اجرای برای او به و کندمی عشق اظهار وی به و

099.) 
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 المرد عامیانۀ ادبیات در ازدواج هایمایهبن پراکندگی نمودار

  
 

 گیرینتیجه. 9

 هر اجتماعی و اقلیمی شرایط ها،آیین ورسوم،آداب فرهنگ، با عامیانه هایداستان

 زندگی در دارریشه ورسومآداب ها،داستان این بررسی. دارد مستقیم ارتباط منطقه

 عامیانۀ هایداستان در ازدواج هایمایهبن بررسی. کندمی مشخص را منطقه هر مردم

 سفر ها،نشانه وجویجست ازدواج، برای آزمون تعیین هایمایهبن که داد نشان المرد

 مندهعالق انسان، غیر با انسان ازدواج ازدواج، با دختر برادر یا پدر مخالفت قصّه، قهرمان

 تری،دخ با عروس جاییبهجا جامعه، پایین طبقۀ از فردی به پادشاه پسر یا دختر شدن

 هایمایهبن همسر انتخاب در دختران آزادی و میوه کردن پرتاب با همسر انتخاب

 هایهمابن این پراکندگی میزان از حاکی پژوهش نتیجۀ. است هاداستان این پرتکرار

 2 در ازدواج برای شروط و آزمون تعیین: است صورت این به عامیانه هایداستان در

 برای قصّه قهرمان سفر داستان، 2 در هانشانه وجویجست طریق از ازدواج داستان،

 ازدواج داستان، 9 در ازدواج با دختر برادر یا پدر مخالفت داستان، 4 در همسریابی

 از فردی به پادشاه پسر یا دختر شدن مندعالقه داستان، 6 در انسان غیر با انسان

 داستان، 9 در دیگر دختری با عروس جاییبهجا داستان، 6 در جامعه پایین طبقۀ

 همسر، انتخاب در دختران آزادی و داستان 0 در میوه کردن پرتاب با همسر انتخاب

 شاهپاد پسر یا دختر مندیعالقه ها،مایهبن این میان از. است شده تکرار داستان 4 در
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 پربسامدترین داستان، 6 در تکرار با انسان غیر با انسان ازدواج و پایین طبقۀ از فردی به

 محسوب مایهبن بسامدترینکم داستان، 0 در میوه پرتاب با همسر انتخاب و مایهبن

 .شودمی
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 .21-7 صص ،9 شمارۀ ،4 دورۀ ادبی،

 برخی مقایسۀ) عیار سمک در ازدواج هایگونه و سبک بررسی» ،(0926) میالد جعفرپور، .2
 ارسی،ف ادبیّات و زبان تحقیقات مرکز ادبی، نقد نامۀفصل ،(«فمینستی رویکرد با هاگزاره

 .071-029 صص ،00 شمارۀ سوم، سال مدرس، تربیت دانشگاه

 هایقصّه تحلیل و بررسی» ،(0962) قاسم صحرایی، و سمیّه حدّادیان، و علی حیدری، .9
 پیاپی) اول شمارۀ دهم، سال شیراز، دانشگاه کودک، ادبیات مطالعات مجلّۀ ،«داماد حیوان

06.) 

 امۀنفصل ،«صوفیانه حکایتی در داماد حیوان اسطوره بازنمایی» ،(0969) محسن صادقی، .6

 .029-069 صص ،99 شمارۀ نهم، سال ادبی، نقد پژوهشی علمی

 




