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قصههایعامیانهبخشمهميازفرهنگعامهراتشکیلميدهنـ کـهبـهد یـل
دربرداشتنگنجینهعظیميازدانشفرهنگيازارزشباالييبرخوردارهستن ؛به
ويژهآندستهکههنوزبهصورتشفاهيتوسطمردمروايتمـيشـون ،بسـتری
مناسببرایمطا عهبنمايههایاسطورهایفرهنگيـ منطهـهونیـربررسـي
کهنا گوهایجمعيوقوميرافراهمميسازن .دستيافتنبها گوييکليبـرای
بررسيقصههادرصورتپژوهشعمیقوعلميدردادههایگردآوریش همیسر
ميگردد.دراينمها ه،يکيازرايجتـرينقصـههـایعامیانـهبخـشاوزواقـ در
استانفارس،براساسروشپگاهخ يشکهبرپايها گویپیشنهادیپراپبـرای
قصههایايرانيتنظیمگردي ه،ريختشناسـيشـ هاسـتوسـا بـارويکـرد
نمادشناسياسطورهایموردتحلیلقرارگرفتهاست.نويسن گاناينمها هبـرآن
هستن تاضمنارائها گوييپیشنهادیبرایتحلیلوبررسيقصههـایعامیانـه،
نشاندهن کهچگونهميتوانازدروني قصـهبـههـاهرسـادهکـهدرنهـا 
دورافتادهوتوسطمردمعامهگفتهميشود،ا گوهاوبنمايههایمتع دومتنوع
اسطوره ایرااستخراجکردوازاينراهدرشناختنها مبهماسـطورههـاونیـر
نمادهاگامتازهایبرداشت .
کلید واژگان :اوز ،درخت ،قصۀ دختر و درخت کنار ،قصۀ عامیانه ،کوپی و
پسیکه،کوزه .
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مقدمه
بررسيقصههایعامیانه،يکيازاجرایاصليفو کلورودانشانسانشناسيبهشمارميرود.
از ي سو ”هنر و ادبیات توده ،به منر ۀ مصا ح او یۀ بهترين شاهکارهای بشر به شمار
ميآي “ (ه ايت)113:1991،؛وازسویديگربهعنوانمجموعهایازباورها،عادتهاو

آيینهای کهن اقوام ايراني ،يکي از مناب مهم مطا عات جامعهشناسي محسوب ميشود.
جم آوری ،مطا عه و تحلیل اين داستانها ما را با گنجینهای از نمادهای اسطورهای و
کهنا گوهای جمعي و قومي مواجه ميکن که در نهايت به عنوان ابراری سودمن  ،قابل

اعتمادوکارآم ،شناختژرفترخصیصههایفرهنگياقوامايرانيودرکتعاملفرهنگي
آنهاباديگراقوامودريافتنها تشابهوتفاوتمیانآنهاونیربررسيسیرتحولفرهنگ
ايرانيرامیسرميسازد .
يکيازرايجترينقصههایشفاهيمنطهۀ”اوز“ استانفارسبانام”قصۀدخترو
درختکنار“دراينمها هموردبررسيوتحلیلقرارميگیرد.اوزکهدر14کیلومتریغرب
مرکرشهرستانالرستانواق ش هاست،ازبخشهایاستانفارساستکهاز حاظآبو
هواييازجمله منطهههایگرموخش محسوبميشود(کمال.)11:1989،مردماين
ناحیه سني مذهب هستن و به گويش ”الرستاني“ صحبت ميکنن  .گويش الرستاني بر
اساسيکيازتهسیمبن یهایموردقبولزبانشناسان،ازگويشهایجنوبغربيايرانبه
شمارميرود(اشمیت .)644:1989،
قصه یدخترودرختکُناررابهطورگستردهدراروپا،آسیاوا بتهبخشمح ودی
ازآفريهاميتوانيافت(آن رسن.)61:2444،درايراننیراينقصهباروايتهایمختلف
توسطمحههانگردآوریش هاست.اگرچه بنمايههایاسطورهایوساختاراساطیریقصه
بسیارقویاستامابهطورقط نميتواننظردادکهاينافسانه،ازابت ابهصورتقصهای
عامیانهدرمیانمردمرواجداشتهياخوداسطورهایکهناستکهبع هادرپيتغییرات
فرهنگي،بهصورتقصهدرمیانمردمباقيمان هاست .
1
دختر و درخت کنار شبتهن بسیاری به قصه ”کوپی و پسیکه“ از داستانهای
بسیارکهناروپا داردکهدراينمها هبهصورتمفصلبهآنپرداختهش هاست .
سه روايتمتفاوتازقصۀدخترودرختکناردرمیاناها ياوزرايجاست؛دراين
مها ه،ابت اخالصهایازاينسه روايتمطرحميشود وسا باريختشناسيوتحلیل
اسطورهایکلداستان؛مروریبربنمايههایاسطورهایآنصورتگرفتهاست .



Cupid and Psyche
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قصه عامیانه دختر و درخت کنار به سه روایت
روایت اول
روزیبودوروزگاری،زنيکهسالهادرانتظارفرزن بهسرميبرد؛روزیبههمراهزنان
همسايهبرایآوردنآببهکناررودرفتوبهدرختکُناریرسی ونذرکردکهاگرصاحب
دختریشود،اوراهمسرکُنارکن .بع ازم تيدعایاوبرآوردهش ودختریبهدنیاآورد.
دختربررگش وروزیبادوستانشبرایآوردنآببهکناردخترکناررفت.ناگهانکنار
به ص ا درآم ؛ دختر را ص ا زد و از دختر که جلوتر از همه راه ميرفت خواست که به
مادرشبگوي کهکارخودشرابهاتمامبرسان .دختربهمادرشخبرداد؛مادرنذرخودرا
بهيادآوردوهمانشبدخترراآراستواورابردوزيردرختکنارنشان واينگونهاورا
بههمسریکناردرآورد .
وقتيمادررفتوهواکامالًتاري ش ،تنهدرختبازش وص اييازدروندرخت
ازدخترخواستکهواردشود.اوواردتنۀدرختش وباپسریزيبامواجهش .بااودر
صحبتکردومتوجهش کهاورا”شاهنیل“1ميگوين وتمامنرديکانوخويشاون انوی
”گالزنگي“ 2هستن (گالزنگي در باور مردم منطهۀ اوز نام گونهای ديو آدمخوار است که
شباهت هایهاهریورفتاریبسیاریباآدمیاندارد)وتنهااوستکهديگرگالزنگينیست
و ب ه همین د یل از آنان ج ا و در اينجا ساکن ش ه است .شاه نیل از دختر خواست به
هیچک نگوي کهاودردرختزن گيميکن ؛واگرکسيازاينامراطالعپی اکن ،دختر

درختبهنردشوهرميرفت

هیچگاهاورانخواه دي .دخترچن م تي،شبهابهدرونتنه
وصبحهابیرونميآم وزيردرختکنارمينشستوبههمیند یلموردتمسخرزنان
شهرقرارگرفتهبود؛امانمي توانستحهیهترابهآنهابگوي .روزیجشنعروسيدرشهر
برگرارمي ش ،شاهنیلبهدختراطالعدادکهاوهممخفیانهبهجشنخواه آم ودوباره
تاکی کردکهبههیچک درعروسينگوي کهاوشوهرشاستواوهمقولدادکهچیری
نگوي .درمجل عروسيهمهبهمسخرهکردناوپرداختن ودخترکهکاسهصبرش برير
ش هبود،شوهرشرانشاندادواورابههمهمعرفيکرد .شاهنیلبهاوگفتکهاين ،
خواه رفتودخترتاهفتدست باسپارهنکن ،بهاونخواه رسی .سا نشانيطالبه
او داد و ناپ ي ش  .دختر که از کرده خودش پشیمان ش ه بود ،تصمیم گرفت به دنبال
شوهرخودبرودواوراپی اکن  .
 دختردرمسیرجستجویشاهنیلتع ادیگوسفن رادرحالچرادي .ازچوپان
پرسی کهگوسفن انچهکسيراميچران واوگفتکهگلهشاهنیلوکابیندخترمیررا.
همانجا  ي دست باسازتنشافتاد.درجاييديگر دي کهچن شترميچرن .بازاز

صاحبآنهاهمانسؤالراکردوهمانجوابراشنی .بازي  باسديگرازتنشافتادو
šâh nîl
galâzangî
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همچنانادامهيافتتاهفت باسازتنشافتاد.آنگاهبهواليتيرسی وبهکنارچشمهای
رفت.درآنجادي کهشخصيکوزهایراازآبپرميکن .ازاوخواستکهازکوزهبهاوآب
ب ه .و يآنشخصقبولنکرد؛زيراکهکوزه،کوزه شاهبودواوميترسی ازاينکهشاه
نیلبفهم کهکسيازکوزهآبخوردهاستواوراتنبیهکن ؛امادخترباالخرهاوراراضي
کردوزمانيکهکوزهدردستانشبود،نشانطالييراکهشاهنیلبهاودادهبوددرکوزه
ان اختوکوزهرابهآنشخصبرگردان ورفت .
شاهنیلهنگامنوشی نآب،نشانرايافتوفهمی کهزنشهماننرديکياست.به
دي اراورفتونگرانيخودازاينکهخانوادهاشهمهگالزنگيهستن واوراخواهن خورد،
باویدرمیانگذاشت.شاهنیلدختررابهقصرخودبردوپنهانکرد.و يپ ازچن ی،
گالزنگیان ،دختر را دي ن و تصمیم به خوردنش گرفتن  .نهشهای کشی ن و از دختر
خواستن که برود و از آشارخانه خانهای ي وردنه را بیاورد تا در مسیر او را بگیرن و
بخورن  .
شاهنیلکهازنهشه آنهااطالعپی اکردهبودبهاوگفتکهوقتيبهآنخانهرسی ،
سگي را خواه دي که برايش جو ريختهان و اسبي را خواه دي که استخوان جلويش
گذاشتهان .اوباي جایجوواستخوانراعوضکن .آنگاهحوضودرختيراخواه دي ،
پ باص ایبلن بگوي کهدوستداردآنجازيردرختنمازبخوان .سا بهآشارخانه
برودووردنهرابگیرد.پذيرفتوتمامکارهاييراکهشوهرشبهاوگفتهبود،انجامدادو
سا بهآشارخانهرفتووردنهرابرداشتوشروعبهدوي نکرد .
آنگاهديوگالز نگيازاسبخواستکهدختررابگیرد.و ياسببهد یلاينکهاوجو
برايشگذاشتهبود،ازگرفتناوسرباززد.سگنیربههمیند یلخواسته ديوراانجام
ن اد.ديوسا ازدرختخواستکهاورابگیرد.اوهمازديوگاليهودخترراتحسینکرد
وازگرفتناوامتناعورزي  .
د خترباسرعتبهخانهآم وچن روزیکهگذشت،شاهنیلبهاوگفتبهتراست
ازآنجابرون چونجاندختردرخطراست.تصمیمگرفتن کهبهجايينردي آندرخت
کنار برون  .آنها مه اری شیشه شکسته ،سوزن و آب برداشتن و از ده بیرون رفتن .
گالزنگیانهمبهدنبا شانرفتن .شاهنیل،شیشه شکستهوسوزنراپخشکرد.شیشهو
سوزنبهپایگالزنگیانفرورفتوزمانيکهخواستن شیشهوسوزنراازپايشانبیرون
بیاورن ،شاهنیلودخترفرارکردن وبهپیشپ رومادردختربرگشتن وزن گيزيباييرا
ازنوشروعکردن  .

روایت دوم
زنينازابهنرددرختکنارميرودونذرميکن کهدرصورتبچهدارش ن،فرزن شرا
غالمدرختکن .اوصاحبدختریميشودودربهمرورزماننذرخودرافراموشميکن .
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دختربررگمي شودوروزیکهبرایآوردنآبرفتهبود،ص اييازسویدرختميشنود
کهازاوميخواه بهمادرشپیامب ه کهکارخودشرابهانجامبرسان .زمانيکهدختر
پیامرانادي هميگیرد،ازسویدرختته ي ميشودکهدرصورتيکهپیامرابهمادرش
ابريهيکهباآنآبرابهخانهميبرد،درگلويشبنشین .دخترماجرارابا

نرسان  ،و ه 
مادرشدرمیانميگذاردومادربابهيادآوردنقو يکهدادهبود،دختررا باسميپوشان 

و او را در زير درخت کنار مينشان و از آنجا ميرود .شبهنگام شکافي در درخت باز
ميشودوص اييازدخترميخواه کهواردتنه درختشود.زمانيکهدختروارددرخت

شود،شاهنیلازاوميخواه کهشبرادردروندرختبگذران وروزهابیرونازتنه


مي
درخت،درهمانمحلبنشین وتأکی ميکن کهباهیچک درموردهويتاوصحبت
نکن .
اورافريبميده وبهسخن

چربزباني 
ي روزپیرزنيبهنرددخترميرودوبا 
گفتن در مورد شوهرش ترغیب ميکن  .زماني که دختر نام شاه نیل را به زبان آورد،
همسرشازنظرپنهانميشود.دختربرایپی اکردناوهفتمرحلهراپشتسرميگذارد
وبهکناربرکهایميرس .غالمشاهنیلراميبین کهکوزهایراازآبپرميکن .مهرهای
کهشاهنیلبهاودادهبودرادرکوزهميان ازدوشاهنیلبادي نمهره،ازآم ناوباخبر
ميشود.بلبليبرایشاهنیلپیامميآوردکهزنتزاروزارگريهميکن .شاهازبلبلمي-
خواه کهبرودودختررابهمنهاربگريردوبهپیشاوبیاورد.بلبلدخترراپیششاهنیل
ميآوردواوهمدخترراپنهانميکن .مادرشاهنیلکهبویآدمیرادبهمشامشرسی ه
بود،بهدنبالاوميگشتتااورابخورد.شاهنیلبهفکرچارهميافت .پیشمادرميرودو
بهاوميگوي برايشخ متکاریآوردهاستکهدرکارهابهاوکم کن  .
مادرشاهنیل،باراولي کیلوع س،ي کیلوماش،ي کیلوبرنج،ي کیلوگن م،
ي کیلوجوراباهممخلو ميکن وبهدخترميده وازاوميخواه کهآنهاراازهم
ج اکن .بلبلحکايترابرایشاهنیلبازگوميکن .شاهنیلکهميبین دخترازانجاماين
کارعاجرمان هاست،بهکم اومي آي وبافوتکردن،همهحبوباتوغالتراازهمج ا
ميکن  .
باردوم،مادرشاه نیلي صافيبهدخترميده وازاوميخواه کهبرودوباآن
صافيازبرکهآببیاورد.بازبلبلکهدرمان گيدخترراميبین ،برایشاهپیامميبردوشاه
بهبلبلميگوي کهباپوستيسوراخهایصافيراباوشان تاآبازآنخارجنشود .
بارسوم،مادرشاهنیلهرفيسیاهبهدخترميده وازاوميخواه کهآنراسفی 
کن  .بلبل که ميبین دختر از انجام اين کار عاجر است ،از شاه نیل ميخواه که به او
کم کن واوبهبلبلميگوي کههرفراسفی کن واينکارانجامميشود .
شاهنیلازانجاماينکارهااحساسخستگيميکن وميدان کهمادرشبهزودی
دخترراخواه خورد؛بنابراينتصمیمبهفرارميگیرد.تع ادیشانه،مه ارینم وي 
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کوزهآببرميداردوهمراهدخترفرارميکن .مادرشاهنیلکهازفرارآنهاباخبرش هاست،
بهتعهیبآنهاميپردازد.شاهنیلشانههارابرزمینميريرد.آنگاهآبرانیربرزمینريخته
ونم راهمدرآبميپاش .سوزنهابهپایمادرفروميرودوهنگاميکهآنهاراازپايش
يآورد،آبنم کهحاالدرياييش هبود،باعثسوزان نزخمهاميشودومادرشاه
درم 
نیلنمي توان آنهاراتعهیبکن .دختروشاهنیلبهشهردختربرميگردن ودرکنارهمان
درختکناربهخوبيوخوشيزن گيميکنن  .

روایت سوم
روايتسومکهبسیاربهروايتاولشبیهاست،موردیجا بتوجهداردوآنزمانياستکه
دختربهنردشاهنیلرفتهواوبرایاينکهنرديکانومادرشاوراپی انکنن ،دختررابه
هودرکالهشپنهانميکن وبهقصرميبردواورادرطاقچهمي-

شکلکوزهایدرآورد
گذارد .


ریختشناسی و تحلیل اسطورهای قصه
ریختشناسی قصه
داستاندخترودرختکناردر کتابطبههبن یقصههایايراني باتیپ 124Bمشخص
ميبريمکهپگاه
).برایريختشناسياينقصهازروشيبهره 

ش هاست(مارز ف38:1911،
خ يش براساسا گویپیشنهادیپراپبرایقصههایايرانيتنظیمکردهاست.خ يش
پ از بررسي ص افسانه ايراني ،شش جفت خويشکاری که از مهمترين و بنیادیترين
هامحسوبميشون رابهاينصورتتعريفميکن  :


خويشکاری
1ـوضعیتمه ماتي:بروزمشکل( )A
2ـبرخوردباياريگرـدريافتعاملجادويي( )D-F
9ـمبارزهـپیروزی( )H-I
1ـتعهیبـگرير( )Pr-Rs
4ـکاردشوارـانجامدادنآن( )M-N
6ـورودبهصورتناشناسـشناسايي( )O-Q
1ـوضعیتپاياني:رف مشکل( )Z
او ینوآخرينخويشکاریدرمیاناينعناصر،درواق ي جفتهستن کهديگر
خويشکاریها در میانشان فاصله ان اخته ان (خ يش .)82 :1981 ،بر اساس اين ا گو،

ريختشناسيقصهدردوروايتبهصورتزيراست .
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حرکت اول
موقعیت ابت ايي ( :)Lمادری برای داشتن فرزن ی دعا ميکن و عه ميکن در صورت
بچهدارش ناورابهغالميدرختدرآورد.

ياريگر ـ عامل جادو ( :)D-Fدرخت دعای او را برآورده کرده و او صاحب دختری
ميشود.

موقعیتپاياني(:)Kدختربهدنیاميآي .
عروسي(:)Wدخترباشاهنیلکهدردرختزن گيميکن ،ازدواجميکن  .
حرکت دوم
موقعیتابت ايي(:)Lدخترعه خودراميشکن وشوهرناپ ي ميشود.
ورود ناشناخته ـ شناسايي ( :)O-Qدختر به طور ناشناس به شاه نیل ميرس و با
ان اختنگلطالدرکوزهاوشناختهميشود.
کاردشوار(:)Mمادرشاهنیلبهدخترکارهاووهايفناممکنيراواگذارميکن .
ياريگرـعاملجادو(:)D-Fشاهنیلبهکم بلبل،دختررادربهانجامدادنوهايف
ياریميکن .
انجامکاردشوار(:)Nکارناممکنانجامميشود.
تعهیبـگرير(:)Pr-Rsمادرشوهربرایخوردندختربهدنبالشاهنیلودخترکه
فرارکردهان ،ميرود.
موقعیتپاياني(:)Uمجازاتمادرشوهر.
ميتواننوشت :
ا گویقصهراب ينصورت 

روايتاول :
)A(L) D - F Z(K, W

)A(L)O - Q M - N D - F Pr - Rs Z(U




روايتدوم :
)A(L) D - F Z(K,W

)A(L) O - Q (M - N)3 D - F Pr - Rs Z(U




ميکن کهدر
باي توجهداشتکهقصهدخترودرختکنارازا گویترکیبيپیروی 
موردافسانههاييکهبیشازي حرکتدارن ياازبیشازي قصهتشکیلش هان ،کاربرد

دارد .
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تحلیل اسطورهای قصه
قصۀدخترودرختکنارشباهتزيادیبهقصه ”کوپی وپسیکه“ دارد.داستانکوپی و
پسیکه،ازداستان هایبسیارق يمياستکهدردورانرنسان بهادبیاتوهنراروپاراه
پی ا کرد .هر چن که بسیاری عهی ه دارن که اين داستان از اسطورهای بسیار کهنتر
اقتباس ش ه است (هاسه .)216 :2448 ،بر اين اساس قصه کوپی و پسیکه از داستاني
ق يميبهنام”االغطاليي“ کهتوسطآپو یوس 1درقرندوممیالدینوشتهش ه،اقتباس
گردي هاست(همان .)44:
داستان دختر و درخت کُنار و نیر کوپی و پسیکه را که در طبههبن ی آرنه-
تاماسون (هاسه )146:2448،بهعنوانتیپ ،124Bشناختهميشود،ميتوانبهصورت
زيرخالصهکرد :
شوهرمافوقطبیعي
ازدواج
شکستنتابو
بهدنبالهمسرگشتن
بههمپیوستندوباره
خالصهیداستانکوپی وپسیکهب ينصورتاست :
پسیکه ،سومین دختر خانوادهای اشرافي ،به عنوان زيباترين دختر قلمرو شناخته
مي شود.سرنوشتاوچنانرقمزدهش هاستکهبههمسریموجودیهو ناک بهشکل

ماری با ار دربیاي (در واق به د یل حسادت ،ونوس امر ميکن که پسیکه به عشق
هیوالييگرفتارشودوبهپسرشکوپی فرمانميده کهاينکارراانجامده ؛اماکوپی 
خودعاشقپسیکهميشود) .
وتااينزمانهیچک 

پ رومادرپسیکهازاينکهديگراندخترانشانازدواجکردهان 
عاشقپسیکهنش هوبهاودرخواستازدواجن ادهاستومردمتنهابهنگاهکردنوستايش
ميکنن ،سختدرعذابوناراحتي هستن ؛بنابراينپ ربهمعب آپو ورفتهواز
ویاکتفا 
ميکن  .آپو و به پ ر ميگوي که پسیکه  باس باوش و بر فراز کوه
وی تهاضای کم  
سنگيبنشین تاشوهریکهبرایاومه رش هاستاورابههمسریخوددرآورد؛ زيرا
عظمتزيبايياوفراترازح وان ازهمردمزمینياست.
کوپی ؛پسیکهراازدامنهکوهبهقصریزيباومرينميبردوخودبهصورتناشناس
درتاريکيشببهنرداوميرودوقبلازطلوعآفتابقصرراترکميکن .پ ازگذشت
م تزمانيپسیکهباردارميشود.دراينم تخواهرانشکهبهدنبالپسیکهميگشتن ،او
علي رغمهش ارهایکوپی کهآنهابرايشتباهيوان وهميآورن ،
را پی اميکنن  .پسیکه 
Apuleius
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خواهرانش رابهخانهج ي شدعوتميکن .خواهرهایشرور بهاوحسادتميورزن و
تصمیمميگیرن سرنوشتنی اوراخرابکنن .آنهادرموردهويتشوهرشازویسوال
ميگوين کهشوهرش
ميکنن وزمانيکهپسیکهنميتوان جوابيبهآنهاب ه ،خواهرانش 

ميتوانن برفکرپسیکهغا بشون تا
ديویوحشياستوبهزودیاوراخواه خورد.آنها 
آنموجودی رابکش کهبارهااورابرحذرداشتهبودکهبه صورتشخیرهنشود.پسیکهبا
روشن کردن چراغ زماني که شوهرش در خواب است ،کشف ميکن که او خ ای با ار
است.ريختنقطرهایروغن چراغبررویشانه کوپی باعثبی ارش نوناپ ي ش ناو
ميشود.پسیکهمصممميشودکهشوهرشرابرگردان  .
ميرود تا مادر زخمش را درمان کن  .ونوس زمانيکه متوجه
کوپی به نرد ونوس  
ميشودکوپی باحريفشازدواجکردهاست،بسیارخشمگینميشودوپسرنافرمانشرا
بيجواب مان ن
ميگیرد که به د یل  
زن اني ميکن  .آنگاه تصمیم به آزار دادن پسیکه  
دعاهايش بهدرگاهايردانبرایياریرسان ندريافتنهمسرش،باي نردونوسبرود واز
فرمانمادرشوهرشپیرویکن .ونوسبهاوفرمانميده کهانواعحبوباتوغالتراکه
باهممخلو کردهو درسب یگذاشته است،ازهمج اکن .پسیکهباکم مورچهای
ميتوان اينکاررابهپايانبرسان  .
ونوس در مرحله دوم از او ميخواه که به کشتراری برود و در آنجا گوسفن ی
طالييراپی اکن وکميازپشماورابچین وبرايشبیاورد.دراينجانیرخ ایرودخانه
بهکم پسیکه ميآي وبهاوگوشردميکن کهاگردربی اریبهگوسفن نردي شود،
ميرودو
گوسفن اوراخواه کشت.و ياگرتاههرصبرکن ،گوسفن بهآنسویکشترار 
در آنجا ميخواب و آنگاه او ميتوان پشمش را که به شاخههای درخت چسبی ه است،
جم آوریکن  .
درمرحلهسوم،ازپسیکه خواستهميشودکهازشکافيکهآبي روانازآنجاری
است و مار بررگي از آن نگهباني ميکن  و برای بشر رسی ن به آنجا ناممکن است ،آب
بیاورد.اينبارعهابيبهجایپسیکهاينمأموريترابرعه هميگیردوبهاوياریميرسان  .
ونوسکهازنجات يافتنپسیکهازمرگ بسیارخشمگینش هاست،اورابهزير
زمینميفرست تاجعبهایکهزيباييايردـبانو پروسرپینا1درآناسترابرايشبیاورد .
پسیکهاين بار کامالترسی هاست،و يبرجاوراراهنماييميکن کهچگونهمي-
توان بهجعبهدستپی اکن وآنرابردارد.و ياوراازبازکردندرجعبهبرحذرميدارد.
پسیکهبرایبرداشتنکميازآنزيبايي،وسوسهميشودودرجعبهرابازميکن .درجعبه
اثریاززيبايينیستوپسیکهبهخوابيعمیقفروميرود.کوپی کهپسیکهرابخشی ه
است،بهکم اوميشتاب وخوابراازصورتاوبرميداردودوبارهدرجعبهميگذارد.
ميگیرد وپسیکهبهجرگه خ ايانميپیون د.ونوسبه
کوپی اجازهیازدواجراازژوپیتر 
Proserpina
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آرامش ميرس و آنها را ميبخش  .پسیکه نیر ،دختری زيبا به دنیا ميآورد که او را
والپتشن 1مينامن وباخوبيوخوشيدرکنارهمزن گيميکنن (هاسه .)216:2448،
شباهتهایفراوانيمیانقصهکوپی وپسیکهوقصۀ

ميشود
همانگونهکهمالحظه 
دخترودرختکناردي هميشود .
1ـ در هر دو قصه ،شوهری مافوق طبیعي و درعین حال نامرئي وجود دارد؛ در
داستانکوپی وپسیکهدي يمکهکوپی ،فرزن ونوسوازخ ايانبهشمارميرودوپسیکه
بههیچعنواناجازهدي ناوران ارد.در داستاندخترودرختکنار،شوهر کهدردرخت
زن گيميکن ،ازخانوادهديوانگالزنگيبودهکهتجسمانسانييافتهاستودرطولقصه
انجامميده .همانن تب يلکردنزنشبهکوزه(روايتسوم)و

نیرکارهایمافوقطبیعي
کم هایجادويياوبهدختربرایپشتسرگذاشتنوهايفيکهبهاومحولش هاست
کهنشانيازمافوقطبیعيبودناودارد.اودردرختپنهاناستوهیچک 

(روايتدوم) 
جردختراجازهدي ناوران اردودخترنميتوان شوهرشرابهديگرانمعرفيکن .
2ـ پ ر و مادر پسیکه از خانوادهای اشرافي هستن و در برخي روايات او سومین
دختر پادشاه معرفي ميشود .پ ر دختر در قصه منطهه اوز ،میر است و اين نشاندهن ه
اشرافيبودنخانوادهدختراست .
9ـ ازمواردجا بتوجهاينکهدرقصه کوپی وپسیکه،زمانيکههمهیمردمبه
زيباييپسیکهنظردارن و يهیچک اورابههمسرینميگیرد،پ رومادراوبرایپی ا
کردنراهحلبه نرد پیشگويي ميرون واو پیشنهاد ميکن که پسیکهرابهکوهستاني
ببرن ودر آنجاتنهابنشین ؛زيراکهزيبايياوبهان ازه باعظمتاستکهبرایمردزمیني
آفري هنش هاست.درقصهیدخترودرختکنارنیرميبینیمکهمادردخترشراآراستهو
ميپوشان ودرزيردرختمينشان واوراتنهاميگذاردتاآننیرویمافوق
باسنووزيبا 
طبیعيدخترراتصاحبکن وميبینیمکهشاهرادهایکهازجن انسان نیست،اورابه
همسریميگیرد.
1ـدرهردوقصه،عوامليدرتحري وازهمپاشان نازدواجموثرهستن ؛درقصه
کوپی  ،خواهران پسیکه او را تحري ميکنن که چراغ بیافروزد تا در زمان خواب بتوان 
شوهرشراشناساييکن .درقصه موردنظرما،زنانشهرودرروايتيديگرپیرزنياورا
تحري ميکنن تاهويتشاهنیلرابرمالکن .
4ـ درهردوقصه،پ ازشکستهش نتابووبرمالش نراز،پسرانزخمخوردهبه
جايگاهاو یهخودشانيعنيقصرمادربرميگردن تادرآنجاازدردعشقا تیاميابن .
6ـدرهردوقصه،زنيبهجستجویشوهرناپ ي ش ۀخودميگردد؛پسیکهتصمیم
ميگیردکهشوهرشرادوبارهبهدستآوردوبههمیند یلبهمعاب یکهسرراهشقرار
Voluptas
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دارن ؛ سرميزن وازايردانبرایيافتنکوپی تهاضایکم ميکن ،اماهربارايردانبا
دادن جواب منفي از او مي خواهن که به نرد ونوس برود زيرا که او تنها کسي است که
ميتوان در راه يافتن شوهر ،به ياریاش بیاي  .در قصهی دختر و درخت کُنار زماني که

دختربرایيافتنشاهنیلبهراهميافت ،درمسیرهفتباربهمکانهاييميرس کهتنها
شاننميدهن .

هیچک اممکانزن گياورابهدخترن
عاليميازشاهنیلراپی اميکن که 
کوپی دراسطورههایيوناني،ايردیاستکهباباروریوتو ی  مثلدرارتبا است
ستکهمحبتدردلهاجایميگیردوزادوو صورتميپذيردو

وتنهاازطريقعشقاوا
نسلحیوانوانسانت اومميياب .دراينقصهنیرارتبا شاهنیلباحیواناتونگهداریو
تو ی مثلآنهاراميتواندي .دختردرمسیريافتنشوهربهگلههایگوسفن ،گاو،شترو
 ...برميخورد که همگي متعلق به شاه نیل است و برای پرورش و نگهداری آنها ،چوپاني
تعیینکردهاست .
1ـ ونوسکهازرابطه کوپی باپسیکهبسیارخشمگیناست،بع اززن انيکردن
پسرش،پسیکهرابهعنوانخ متکاربهقصرميآوردوکارهاييراپیشرویاوميگذاردکه
پسیکهنتوان آنکارهارابهانجامبرسان .درابت اازاوميخواه کهمخلوطيازغالتو
حبوباتراازهمج اکن .سا ازاوميخواه پشمگوسفن طالييرابرايشبیاوردودر
مرحله سومازاوخواستهميشودکهازرودخانهایآببیاوردوزمانيکهنیروهایمافوق
طبیعيبهپسیکه کم ميکنن واوهرسهمرحلهراپشتسرميگذارد،ونوسازش ت
عصبانیتاورامأمورميکن کهبهزيرزمینبرود وصن وقيکهزيباييدرآنجایداردرا
برايشبیاورد.مسیریکهميدان منجربهجانباختنپسیکهودرنتیجهخالصييافتناز
اوميشود.
نشانميده ،درروايتدوماينسهمرحلهوجود

بررسيقصه دخترودرختکنار
دارد .او ین مرحله با قصه کوپی و پسیکه مشابهت کامل دارد .مادرشوهر که دختر را به
عنوانخ متکاردرقصرپذيرفتهاست،ازاوميخواه غالتوحبوباتيرا کهباهممخلو 
کردهاستازهمج اکن .دردومینمرحلهازاوميخواه کهبهوسیله صافيازرودخانه
آببیاوردکهآوردنآبازرودخانهدرشرايطدشوار،باسومینمرحلهمأموريتدرداستان
کوپی مطابهتميکن  .سومینمرحلهبرایدختر سفی کردنهرفيسیاهاست.زمانيکه
خواستههارابهانجامميرسان ،مادرشوهرکهچارهديگریبرايشنمان هاست

دخترتمامي
ميکن وتصمیمبهخوردندخترميگیرد .
همانن ونوس؛راهيبيبازگشتراانتخابکرد 
همانگونهکهدي هميشودايننیروهایفوقطبیعيهستن کهبهپسیکهکم 
8ـ 
ميکنن تا از اين مراحل با موفهیت عبور کن  .در مرحله اول مورچه ،در دومین مرحله
خ ایرودخانهودرسومینمرحلهعهاباستکهبهياریاوميآين .درآخرينمرحلهکه
پسیکهبهخوابعمیهيفرومي رود،اينخودکوپی استکهبهکم ویشتافتهوخواب
راازصورتاوبرميدارد.در قصهید خترودرختکنار،بلبلي کهباشاهنیلدرارتبا 
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است،بهکم دخترميشتاب واورادرهمه مراحلياریميکن ودرمرحلهایکهمادر
شوهرديوتصمیمبهخوردناوميگیرد،شاهنیلشخصاًبهکم اوميآي واوراازدست
مادرونرديکانشنجاتميده .
بر اساس بررسيهای انجامش ه ميتوان تطابق اين اسطوره و قصه عامیانه را به
واينپرسشمطرحميشودکهاينقصهاقتباسيازاسطوره التینياست؟ يا

روشني دي 
اينکهريشههردوراباي درجاييديگريافت؟ 
برایپاسخدادنبهاينسوالباي درنظرداشت؛ نميتواندرموردخاستگاهاو یه
گمانهاييرامطرحکرد که
قصههایکهن نظریقطعي داد،امابراساسشواه یميتوان 

1
بهواقعیتنرديکيزيادیداشتهباشن  .آن رسنبامهايسهاينتیپقصهبامتنيهیتي که
ازدوهرارسالپیشازمیالدبرجایمان هاستبهنتايجبااهمیتي رسی هاست.اينمتن
ناقص،اسطورهایرانهلميکن کهبههردوقصهموردبررسيدراينمها هشباهتزيادی
سنگنوشته در سال  1344میالدی کشف ش و در حال حاضر در موزه  وور
دارد .اين  
2
رابیانميکن .

نگهداریميشود .متن عصبانیتايرد تلهپینو ،ايردکشاورزیوتو ی مثل

اينايردبهد یليآزردهخاطر ميشود (او ینبخش  وحکهاحتماال د یلآزردگيراذکر
درچمنرارراهميرود.بهد یل

کرده متأسفانهاز میانرفتهاست)وسرگردانو عصباني
ميياب کهتلهپینو را
غیبتاينايرد،هیچتو ی مثليصورتنميگیرد.زنبوریمأموريت 
پی اکن وبهنردمادرشنینتو(مادر ـايرد) بازگردان .سا مادر بهايردبانویشفابخشي
يعنيکامروسااس 9فرمانميده کهپسرشراباگن م،پشمگوسفن خ ایخورشی و
روغنزيتون(درادبیاتعامهاينروغنباآبزن گانيبرابراست)تسکینده واورادرمان
کن .عصبانیتتلهپینو درشیشهایگذاشتهميشودودر زيرزمیندفنميشود.درآخر،
پ ر اعالم مي کن که خشم او به پايان رسی ه و دوباره دوران تو ی مثل آغاز ش ه است
(رزنبرگ12:1983،ـ .)64
تفاوتعم هایدراسطوره تلهپینو ودو قصهایکهپیشترموردبررسيقرارگرفت،
دي ه ميشود ،جنین برداشت ميشود اعمال که کامروسااس بر جای ميآورد ،مراسمي
آيیني برای شفابخشي و يا حتي خارج کردن جن و ارواح پلی از جسم تله پینو باش 
)،درحا يکهمأموريتهاييکهبهدختروپسیکهتوسطمادرشوهرداده
(آن رسن 69:2444،
ميشود ،برای مجازات کردن آنها است .اسطورهی ديگری از تله پینو موجود است که با

اسطورهاول،ارتبا ميياب ،درايننمونهتلهپینوقادراستکهخ ایدرياراته ي کن و
بترسان تا دخترش را به عنوان همسر به او ب ه (همان .)61 :اين بخش از اسطوره ،با
ته ي یکهشاهنیلازدروندرختميکن تابتوان دخترموردنظرشرابهدستبیاورد،
1

Hittite
Telepinu
3
Kamrusepas
2
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کامالًانطباقدارد.براساسشواه گمانبردهميشوددرزمانپرستشتلهپینو،مردمدر
مراسميآيیني،تنه درختيکهدرونشراخا يکردهبودن ،پرازغالتوبهاينايردته يم
ميکردن (جوردن.)943:2441،
برگراریاينمراسمآيینيومهايسهآنباپنهانش نشاهنیلدردرخت،نرديکيو
تطابققصهیماباايناسطورهرابیشترآشکارميسازد.اسطوره هیتيمراسمآيینيراکه
چنینتوصیفميکن  :

برایشفابخشيتلهپینوتوسطکامروسااساجراميشود،

” اينجابرایتوگن مگذاشتهش هاست.همچنانکهاينگن مپاک(خا ص)است،
بگذار[قلب و روح تله پینو] ،دوباره بههمان روش پاک شود“ (آن رسن:2444 ،
 .)64


اينامردرقصۀکوپی وپسیکهچنینميآي  :

”ونوسگن م،جو،ارزن،دانه خشخاش،نخود،ع سو وبیارابرداشتوبا
هممخلو کردوآنهارابهصورتپشتهایناهموارريختوبهاوگفت:تو
ميکنم توتنهاشايستگيبهدست
يای دخترک،منفکر 
بسیارزشتهست 
آوردنعشهتراپ ازانجاماينکار،تنهاوب ونياریداری؛بنابراين،من
ق رت شخصي تو را ميآزمايم :اين پشته درهم و مخلو از دانهها را به
بخشهایمنظموج اازهمتب يلساز“(همان) .



وباالخرهدرافسانهدخترودرختکناربهاينصورت :

” ي کیلوع س،ي کیلوماش،ي کیلوبرنج،ي کیلوگن م،ي کیلو
جو،همهنوعراباهممخلو کردوبهاوگفت:بنشینوهمهراازهمج ا
کن“ 

وهیفهایکهمادرشوهردرقصهايرانيبرعه هدخترميگذارد،تنهابهقص اذيتو
درحهیهتانتهامجوييوتاح ودزيادیب ونمعنااست؛زيراحبوباتيکهازقبلج اازهم
دستهبن یش هاست،نیازیبهمخلو کردنوج اسازیدوبارهن ارد.درحا يکهاگربر
اساساسطورهتلهپینوبهموضوعنگاهکنیم،ميتوانآنرااو ینمرحلهازآيینشفابخشي
تلهيکنیم که دختربرایشفایزخمي انجام ميده کهشوهر ازخیانتاودي هاست،
ميشود(همان .)68:
همچنانکهدرقصهپسیکهنیراينعملانجام 
کامروسااسدردومینبخشاجرایآيینشفابخشيبهابرارمورداستفادهاشاشاره
ميکن  :
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”منبرایخودمسب یانتخابکردهامبههرارسوراخکوچ ( “...همان:
 .)61


دومیندستورمادرشوهردرقصهدخترودرختکنار،آبآوردنازرودخانهباهرفي
سوراخدار است .با توجه به وسیله ای که کامروسااس در زمان شفا بخشی ن به تله پینو

استفادهميکن ،شباهتايندواحتماال تصادفينیست وهمانن نخستینمرحله،مرحلهی

ميتوانمنشاگرفتهاز بخش دومآيینشفابخشيبه
پذيرشدگرگونيهايي  ،

دومرانیر با
شمارآورد .
آوردنآبازرودخانه،خودميتوان اشارهایبهآبمه سباش کهدرآيینهانهش
هایگفتهش ه،آرامشرابهشخصیت

بسیارمهميراايفاميکردهاستودرحهیهتدرقصه

يگردان (همان .)63:
مجروحبرم 
فرمانسوممادرشوهرمبنيبرسفی کردنهرفسیاهنیر،ازبینرفتنعصبانیت
تلهپینووا تیامزخمکوپی رابهيادميآورد؛ درحهیهتبع ازگذران نسهمرحله،شاه
ميبخشی و اين آمادگي را ميياب که به کم همسرش بشتاب و او را از
نیل دختر را  
دستمادرشنجاتبخش  .
باتوجهبهمهايسههایذکرش ه،ميتوانگمانبردآيینشفابخشيکهشرحآندر
اسطوره هیتيآم هاست،باگذشتزمان بهد یلازدستدادناهمیتخودبرایمردم و
سرزمینهای ديگر ،به عنوان ي قصه عامیانه

نیر ناآشنا و بيمعني بودن آن برای مردم 
پذيرفتهوبهت ريجتغییراتيدرآنايجادش هاست .

ج ول:1مهايسهاسطورهتلهپینو،قصۀکوپی وپسی وقصۀدخترودرختکنار 
اسطورهتلهپینو 

تلهپینوخ ایدريارا
ته ي ميکن تابتوان 
دخترشرابههمسری
برگرين  .



قصهکوپی وپسیکه 

قصهدخترودرخت
کنار 

درختبافرستادنپیام
کوپی بااستفادهازآپو و،پ رومادر
برایمادردختروته ي 
پسیکهرامجبورميکن کهاورادر
کردندخترازمادر
کوهستانرهاکنن تااوبتوان به
ميخواه دختررابهنرداو

صورتناشناسپسیکهرابهقصرببرد
بیاوردتااورابههمسری
وبههمسریخوددرآورد .
برگرين  .
کوپی بهصورتناشناسباپسیکه
ازدواجميکن ،شبهارابااوبهسر
ميبردوروزهاقبلازطلوعآفتاباز
قصربیرونميرود .

دخترباشاهنیلکهدر
درختزن گيميکن ،
آشناميشودوبااوازدواج
شبهارادر
ميکن .دختر 
داخلدرختباشوهر
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ساریميکن وروزها

ميآي درکنار
بیرون 
درختمينشین  .
خواهرانپسیکهاوراتحري ميکنن 
تاشوهرشراشناساييکن  .

زنانشهر/پیرزني،دختررا
تحري ميکنن کهراز
شوهررابرمالکن  .

تلهپینوازموضوعي
رنجی هخاطرش هاست؛ کوپی ازع موفاداریپسیکهبهقو ش
رنجی هوناپ ي ميشود .
بنابراينبهمکانينامعلوم
ميرود .

شاهنیلازع موفاداری
دختربهقو شآزردهودر
مجل عروسيناپ ي 
ميشود .




زنبوری،تلهپینو
خشمگینرابهنرد
مادرشميبرد .



کوپی بهقصرمادرشبرميگردد .

شاهنیلبهنردمادرش
ميرود .


پسیکهبرایپی اکردنشوهرش،در
چن مرحلهبهمعاب یميرود،و ي
هیچايردیبهاوکم نميکن  .


دختربرایپی اکردن
شوهرش،درچن مرحله
بهگلههایدامشاهنیل
برميخورد.و يآنها،اورا

بهنردشاهنیلنميبرن  .

کامروسااسباانجامآيین
ونوسبادرخواستبرایانجامسهکار
شفابخشيدرسهمرحله،
دشوار،سعيدرگرفتنانتهامازپسیکه
خشمتلهپینورام اوامي
دارد .
کن  .

مادرشوهربادستوردادن
بهانجامسهکارمشکلبه
دختر،قص آزاراورادارد .

ميبخش 
شاهنیلدختررا 
وزمانيکهدخترنميتوان 
پ راعالمميکن که
ميبخش وزمانيکه
کوپی ،پسیکهرا 
ازهوسمادرشوهربرای
خشمتلهپینوفروکش
پسیکهجانشدرخطراست،بهزير
خوردناوفرارکن ،به
کردهواوبهآرامش
ميرودواوراازخواببی ار
زمین 
ميرودواورااز
کم او 
رسی هاستوقادراست
ميکن  .

دستنرديکانشنجات
وهايفخودراانجامده  .
ميده  .


شاه نیل در قسمت پاياني قصه شیشه يا شانهای را که همراه آورده است بر زمین
ميريردوپایديوهارازخميميکن .سا آبونم رابرزمینميريردودرياييازآب

همانگونه
شوردرستميشودکهپایديوهاراميسوزان وآنهاآنسویدرياجاميمانن  .
حمايتگر

وسیهای 
که ميبینیم ،ابرارهای اين مبارزه رابطه ويژهای با طبیعت دارن  .شانه  
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استومهايسهآنبابیشهخیرراندرکتابشعرق يمژاپنينیهونگي1برهمینمعنادال ت
خیررانبهمعنایجنگليغیرقابلورود

ميکن (شوا یه-گربران.)14:1984،ازسوييبیشه

است و شانههايي که به اين خیررانها تشبیه ش ه به عنوان درفشي حمايتگر عمل و
دن انههایآن،حا تدشنهپی اميکنن وازسویديگر”،شانهوسیلهیارتبا باق رتي
مافوقطبیعتاستوبااينق رتهمذاتميشود“ (همان).بههمیند یلديومادرقادر
نیستازآنعبورکن وخودرابهآنهابرسان  .
نم ”ق رت تطهیر مکانها و اشیائي را دارد که به د یل بيدقتي آ وده ش هان “
(همان .)133 :نم  ،خاصیت پاککنن گي دارد و ايراناگي ،از خ ايان شینتو ،پ از
ميشود .نم به ويژه
بازگشت از قلمرو مردگان در آب شور دريا غسل ميکن و تطهیر  
نم موجوددر آبدريانیرتصفیهکنن های قویاست.ازسویديگر،آب،گذشتهراپاک
ميکن ،زيراموجودرادرمرحلهایج ي قرارميده .همچنینآبميتوان خسارتبرن و
همانجا) .
ببلع ،دراينموقعیت،آبگناهکارانرامجازاتميکن ( 
ديو مادر و ديگران با نیت خوردن دختر به دنبال او هستن اما به د یل شخصیت
منفيخود نميتوانن ازدرياینم بهوجودآم ه عبورونیتخودراعمليکنن .دريای
ايجادش ه،گناهکارانرامجازات ميکن واجازه نردي ش نوآزاررسان نبهقهرمانان

قصهرابهآنهانميده  .


تحلیل اسطورهای درخت و باورهای کهن پیرامون آن
کهنا گوهای قوميوجمعي
اسطورهای اقوامهستن و 

هایعامیانه،گنجینه نمادهای

قصه
هاييازکارکردهایاسطورهای”درخت“دراينقصه

درآنهانموديافتهاست؛دراينجا 
نمونه
ميشود .
فرهنگهامطابهتداده 

طورههایساير
واس 

نرینگی درخت
يآي ،پ درخت
درقصۀدخترودرختکنارطبقنذرمادر،دختربهازدواجدرختدرم 
ژرفساختبسیاریاز
مذکراستکهباحضورپسر/شاهنیلدرتنۀدرختانطباقدارد.در 
طورههای آسیای غربي و اروپای شرقي نیر جنسیت درخت ”مذکر“ است؛ ا بته در
اس 
مواردیهمدرخت”مؤنث“استامابهطورکليوجه”مذکر“درآنغا باست.درکتاب
فرهنگنمادها،ذيلم خلدرخت،درموردغا ببودنوجهمذکردرختآم هاست :

”نمادگرايي درخت از نظر جنسیت دو وجهي است .درخت زن گي ممکن
استدراصلبهعنواني صورتنر -مادۀاو یهملحوظشود؛امادرنماد؛

Nihongi

1
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نیرو و ق رت خورشی ی است ،آ ت مذکر است و تصوير ا گوی از ي پ ر
است“(شوا یه )138:1334،

درخت ـ شاه
کهنا گوی درخت ـ ايرد و درخت ـ شاه نیر
کهنا گوی درخت ـ مرد را در  
زيرساخت  
همخواني
ميتواندي کهدرخت-شاه،باباحضورشاهنیلدردرخت(دخترودرختکنار) 

دارد .در دانشنامۀ اساطیر جهان آم ه است که ”ژوپیترفرتريوس“ ،خ ای برتر رومیان،
همانن درختي به نظر ميرس (وارنر .)462 :1983 ،در میان خ ايان سومری ،يکي از
خ ايانمهت رومشهور”،نینگیشزي ا“ 1نامداردکه”فرمانروایدرختخوب“ معني
ميخوانیم:
ميشود (گون و ین  ی 189 :1984 ،ـ  .)182در قاموس کتاب مه س نیر  

درختهاغا باًکنايهازاشخاصصاحباقت اروسالطینمتمولهستن “(هاک :1989،

”
 .)916

باور کهن استمداد از درخت در باروری زنان
قصۀدخترودرختکناربانذرزنينازابهدرختکناروياریجستنازاوبرایبارداریآغاز
ترينکارکردهایاسطورهایدرخت

شود.اينباوريکيازرايجترين باورهایوازق يمي


مي
درسراسرجهاناست.درقبیلۀتوهو،بینمائوریها،باروریزنانبهدرختاننسبتداده

بايستدرختيرادرآغوشميگرفتوبسته


شود،چنانچهبنابررسمموجودزننازامي

مي
بهاينکهجهتدرآغوشکشی ندرختازطرفغربياشرقبود ،صاحبفرزن پسريا
دخترميش (فريرر.)162:1982،درهن شما ي،درختنارگیلمظهرباروریاستودر

ميدهن که در
نگهداری ميشود ،کاهنان میوۀ آن را به زناني  
سراسر هن علیا در معب  
يکارن که
آرزوی مادر ش ن هستن  .در شهر کوا ،نردي کالبار ق يم ،درخت نخلي را م 
خوردهان (همان).درفرهنگاساطیر

ضامنآبستنش نزناننازايياستکهمیوهآن را 
2
،اسطورهاینهلش هاست :

يونانورومذيلنام آگ يستی

زئوسدرحالرؤيابذریازخودبهزمینميافکن وازاينبذرموجودی

”
کهمختصاتزنيومردی،هردوراداشتوآژدسی تی نامگرفت،به
وجود آم  .خ ايان ديگر ،موجود مربور را به اختیار گرفته ،او را از مردی
محروم کردن و از عضو مهطوع او درخت بادامي رويی  .نانا ،دختر
سنگاريوس،9باداميازآندرختچی وآنرادرشکمخودنهادوبراثرآن
آبستنش “(گريمال.)11:1918،

1

nin-giš-zid-da
Agdistis
3
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2
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ژرژدومريلدرکتابسرنوشتشهريارحکايتيبسیارکهندربارۀ”وسو“ازنخستین
ايردانهن ،نهلميکن کهبراساسهمینباورشکلگرفتهاست(.دومريل.)36:1989،در
ای،رویزمینغلطميزنن تازايی گيو


بینقاراقارها،زناننازازيردرختسیبدورافتاده
شخصیتهای

برکت به آنان رو کن (فريرر .)169 :1982 ،در اساطیر مصر” ،تابا“ از 
مذکر،دريکيازپیکرگردانيهايش،بهصورتدرختس رنمودارميشودکهبا

اسطورهای 

اشدردهانهمسرفرعون،شهبانوحاملهميشود(رستگارفسايي،


ایازتنه

افتادنتراشه
ميش ومیوۀآنجنبۀ
.)124:1989درايرانباستاننیر”درختخرما“ مه سشمرده 
باروریداشت (داور.)142:1984،همچنینبهداستانسیاوشبهعنواننمودیکهناز
ميتوان اشارهکرد
ايرداننباتيونیرايردباروری،بهعنوانشاه یديگربراينباورکهن 
(بهار .)111-128:1981،
طريقنمادهایهمپیون بادرختونیر

پورخا هي،ارتبا درختباامرباروریرااز
موردبررسيقرارميده وبه

سفالها 
آنهابررویسکهها،مهرها و  

شهای ح ش ۀ از 
نه 
ايننتیجهميرس کهماه،گاو،برودرخت؛بهويژهدرختنخل؛ازنمادهایباروریايرانیان

ریها ،درخت جهاني را به شکل
رفتهان (پورخا هي .)13 :1981 ،آشو 
باستان به شمار مي 
درختخرماتصويرکرده ان واززمانيکهبهطورمصنوعي،درختانخرماراگردهافشاني

کردن ،بهعنواننمادآبستنيوبارورینیرپذيرفتهش (گری.)161:2444،فريررمعته 
استکهگذاشتنشاخه ایسبردرجلوديوارخانهمحبوبدرروزاولماهمهکهازرسوم

معمولاروپايياست،شاي ناشيازتصورق رتباروریدرختباش (فريرر)162:1982،؛
دراسلوونيجنوبي،زننازاکهدرآرزویفرزن است،اعتهادداردباآويختنزيرپوشتازهاش
درشبعی جرجی مه سبرشاخۀي درختپربار،اونیرباردارخواه ش (همان) .

اعتقاد به وجود ارواح خدایان ،مردگان و اجنه در درخت
مسکنيکيازشاهاناجنهدرقصۀدختر و درختکنار دروندرخت کناراست.کهنباور
وجودارواح ،اجنه،خ ايانومردگاندروندرختازديگرمواردمشابهمیاناقوامگوناگون
است .

”دربسیاریازجوام ،مردمبهارواحکهتریاعتهادداشتن کهمنر گاهشان
روی درخت بود ...مثالً اعراب باستان معته بودن که اجنه در درختان
دراساطیريونانورومنیرمخلوقاتعجیبا خلهۀزيادیهستن 

ميزين  ...

کهدردرختسکنيگري هان ؛موجوداتيمثلسانتوروسیلکوپها“ (وارنر،
 .)469:1983
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آفريهاازسنگالتانیجر،درختانپنبۀکاپوککهارتفاعتنهشانبسیار

درسراسرغرب
بلن است،سختمورداحترامهستن وجايگاهخ اياروحپن اشتهميشون (فريرر:1982،
.)141بهنظر فريرر،اعتهاد بهحضورارواح ،خ ايان ،مردگان واجنهدردرختان،يکياز
باورهایق يميبشردرارتبا بادرختاستکهميتوان نشاندهن ۀيکيازمراحلرش 
باورهایدينيانسانب ویبهشماررود(همان.)164،مفهومدرختبهمثابۀمنر گاهايردان
وپریهاوارواحمردگاندرعهاي وسنتهایايرانيدردورهاسالميتوجیهتازهيافتوبه

زادهایيامه سيدرپایآنبهخاکساردهش ه
امام 
رفت کهبررگمردی ،
سویاينباور  
است(بهار .)11:1981،
کوزه و نمودهای اسطورهای آن
اسطورهای اينقصه است؛درروايتسوماين

يکيديگرازبنمايههای

نمادکوزهـدختر 
قصه،دختربهکوزهتب يلونردهمسرشبردهميشود.درکتابفرهنگنمادها،کوزهبه
عنوانيکيازنمادهایزنانۀرايج،درهن وبرخيازنحلههایدراوي یمعرفيميشود .

”ق يمترينرقصدرکوزه،مربو بهي آيینحاصلخیری استکهبرنماد
جنسي کوزه تأکی ميکن  .در واق او ین مفهوم نمادين کوزه از طريق
همذات پن اری آن با زه ان و رحم است؛ بهعنوان مثال ،تصوير خورشی 

دوگونها،کوزها یاستکهبهدورآننوارچرمینسرخرنگيبهطورمارپیچ

ومارپیچ،جرثومۀمردانهوبارورکنن ۀ

بستهش هاست.کوزهنمادبخشزنانه
هایيونانباستان،کوزۀدستهدار،هرفياستکهآباز


آناست.درنهاشي
اصلخیریجویهاونهرهااست.بهطورکلي،

آنفروميريردونمادح
کوزۀدستهداربهاصلزنانهارتبا دارد“(شوا یه692:1984،ـ .)691



کوزهدرآيین هایايرانباستاننمادیمتعلقبهدخترانوزنانبهويژهدخترانباکره

است.برایمثالمي توانبهآيیندزدي نآببرایشاهدرروزهاینوروزاشارهکردکهبنا
کوزههایحاملآبرابرایشاه
بهقولمؤ فا محاسنواالض اد،تنهادخترانميبايست 
ميآوردن (رضي .)114:1981،


”در شب جشن ششم فروردين که”هوزه رو“ 1خوان ه ميش  ،تمام
زرتشتیاندرآتشک هجم ميش ن ،کوزۀسبریراکهقبالًهرک درآن
ختهبود،ميآوردن ودخترنابا غيمينشستوبهترتیب،اشیاء

چیریان ا
يآورد“(همان .)192،
راازکوزهدرم 



Havzarû

1

پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،2شماره 1

186

درنمادشناسييونگکوزهو هرهرفآبمهعر،عنصریزنانهونماد پذيرا بودن
عنصرزنانهبهشمارميرود(يونگ .)119:1918،

هایاسطورهایديگرینیردرقصهدخترودرختکنار قابلبررسياست؛

بن 
مايه

گانهای که دختر برای يافتن شوهر گمش هاش ،در هر ک ام از آنها ي 
مثالً مراحل هفت 
نا نهريني ”دوموزیوايناننا“ است
دست باسخودراازدستميده ،يادآوراسطورۀبی 
که در آن ايناننا برای يافتن همسرش ،بنا به دستور ارش کیگال و بر طبق قانون جهان
هایهفتگانهميگذرد،جلویهردروازهي تکهاز باسهايش


زيرين،هنگاميکهازدروازه
يآورد(هوک21:1981،ـ .)13
رادرم 
نتیجهگیری 
”دخترودرختکنار“ يکيازص هاقصهعامیانهرايجدرجنوباستانفارساستکهدر
استفادهازريختشناسيم لپراپکهخ يش

اينمها هموردبررسيوتحلیلقرارگرفت.
آن را برای قصههای ايراني تع يل نموده است ،اين امکان را فراهم ميسازد تا نخست
تصويری کلي درباره شکل و ساخت قصههای عامیانه ايراني ترسیم شود و سا از اين
رهایاينآثاراستفاده
برایدستيابيبهه فديگريعنينمادشناسيوتحلیلاسطو 

يافتهها

مونههای متع داينقصهدرفرهنگهای
مهمبهدستآم هوجودن 

تههای 
شود .يکيازنک 
مايههایفکری
ديگراقوام استکه ازچن جهتقابلتأملاست:نخستاحتمالوجودبن 
کهنا گوهای ذهنييکسانمیانايناقوامودوم؛ روابطوتعامالتفرهنگيقابل
مشترکو 
مالحظه میان آنها که هر ک ام از اين موارد در مجا ي فراتر ازاين مها ه قابل پیگیری و
مايههایاساطیریقصهنیرقابلتأملاست؛ چگونه
.همیناصلدرموردبن 

مطا عههستن
میان باورهایاقواممختلفپیرامون”درخت“ و”کوزه“ (کهدراينمها هبهصورتنمونه
موردمطا عهقرارگرفتهاست)مشابهتوجوددارد .هرچن ايننظريه برخيمتخصصان که
تماميقصههایپريانج اش هازقصهواح یاستدرح گمانيبعی باقيميمان ،اما
همتنی ههستن 
هادرپوستههایاو یهخودآنچناننردي ودر 


کهبرخيقصه
باي پذيرفت
بررسينمود.بيش نوشتههایباقيمان هازدوران

کهبهراحتينميتوانآنهاراج اازهم

باستان و اسطورههای موجود در اين زمینه کم شاياني برای روشن ش ن بیشتر اين
موضوع خواهن کرد ،اما برای اههار نظر قطعي درباره منشا اصلي قصهها کافي نیستن .
ادبیاتشفاهيمناطقايران،بانگاهيعمیقترو

پیشنهادمؤ فاناينمها هايناستکهاگر
ازمنظرنمادشناسياسطورهایموردمطا عهقراربگیرد،پ ازچن ی،مجموعهایعظیمو

هایاسطورهای،باورهاواعتهاداتکهنبهعنوان

فرهنگي،بن 
مايه

ويژگيهای

شگفتانگیراز

انسانشناسي و مطا عه فرهنگي اقوام ايراني فراهم
يکي از پايههای اصلي پژوهشهای  
غنایعلميبیشتریميياب  .

ميگرددورون اينمطا عاترانیر




اسطورهایقصهعامیانهدخترودرختکنار 181

ريختشناسيوتحلیل


منابع 
رزنبرگ،دنا (،)1983اسطورهايري وازيري ،تهران:اسطوره .
بهار،مهرداد(،)1981پژوهشيدراساطیرايران،ترجمهابوا هاسماسماعیلپور،تهران:آگه.

━━━(،)1981ازاسطورهتاتاريخ،تهران:چشمه.
پورخا هيچترودی،مه خت(،)1981درختشاهنامه،مشه :بهنشر.
شناسيافسانههایجادويي،تهران:علميوفرهنگي.

خ يش،پگاه( ،)1981
ريخت
داور ،ابوا هاسم و منصوری ،ا هام ( ،)1984درآم ی بر اسطورهها و نمادهای ايران و هن در عه 
باستان،تهران:دانشگاها رهرا.
دومريل،ژرژ(،)1989سرنوشتشهريار،ترجمهمه یباقيوشیرينمختاريان.تهران:قصه.
رستگارفسايي ،منصور (،)1989پیکرگردانيدراساطیر،تهران :پژوهشگاهعلومانسانيومطا عات
فرهنگي.
جشنهایآب،تهران:بهجت.
رضي،هاشم( ،)1981
شوا یه،گربران(،)1988فرهنگنمادها،ترجمهسودابهفضايلي،تهران:جیحون.
فريرر،جیمرجرج(،)1982شاخۀزرين،ترجمۀکاهمفیروزمن ،تهران:آگاه.
کمال،حمیرا(،)1989بررسيآثارتاريخيوهنریاوز،شیراز:نوي .
گريمال،پیر(،)1918فرهنگاساطیريونانورم،ترجمهاحم بهمنش،تهران:امیرکبیر.
طبههبن یقصههایايراني،ترجمۀکیکاووسجهان اری،تهران:سروش.
مارز ف،او ريش( ،)1911
وارنر،رک (،)1983دانشنامهاساطیرجهان،ترجمهابوا هاسماسماعیلپور،تهران:اسطوره.
نوشتههایپراکن ه،تهران:امیرکبیر.
ه ايت،صادق( ،)1991
هوک ،ساموئل هنری ( ،)1981اساطیر خاورمیانه ،ترجمۀ علي اصغر بهرامي و فرنگی مرداپور،
تهران:روشنگرانومطا عاتزنان.
هاک ،جیمر(،)1989قاموسکتابمه س،ترجمهوتا یف:مسترهاک ،تهران:اساطیر.

انسانوسمبلهايش،ترجمۀمحمودسلطانیه،تهران:جامي.

يونگ،کارلگوستاو(،)1918
Anderson, Graham (2000), Fairytale in the Ancient World, London: Routledge.
Jordan, Michael (2004), Dictionary of Gods and Goddess, New York: Facts on File,
Inc.
Haase, Donald (2008), The Greenwood Encyclopedia of Folktales and fairy tales,
London: Greenwood.
Garry, J. and El-Shamy, H. M. (2005), Archetypes and Motifs in Folklore and literature.
London: M. E. Sharpe, Inc.






