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 مقدمه

رود.شناسيبهشمارميهایعامیانه،يکيازاجرایاصليفو کلورودانشانسانبررسيقصه

 سو ي  شمار”از به بشر شاهکارهای بهترين او یۀ مصا ح منر ۀ به توده، ادبیات و هنر

“آي مي وازسویديگربهعنوانمجموع1991:113)ه ايت، عادته(؛ هاوایازباورها،

جامعهآيین مطا عات مهم مناب  از يکي ايراني، اقوام کهن ميهای محسوب شود.شناسي

داستانجم  اين تحلیل و مطا عه گنجینهآوری، با را ما اسطورهها نمادهای از وای ای

ميا گوهایکهن مواجه قومي و سودمن جمعي ابراری عنوان به نهايت در که قابلکن  ،

فرهنگيترخصیصهاعتمادوکارآم ،شناختژرف فرهنگياقوامايرانيودرکتعامل های

آنهاباديگراقوامودريافتنها تشابهوتفاوتمیانآنهاونیربررسيسیرتحولفرهنگ

سازد.ايرانيرامیسرمي

منطهۀترينقصهيکيازرايج “اوز”هایشفاهي نام دختروقصۀ”استانفارسبا

کیلومتریغرب14گیرد.اوزکهدردراينمها هموردبررسيوتحلیلقرارمي“درختکنار

هایاستانفارساستکهاز حاظآبومرکرشهرستانالرستانواق ش هاست،ازبخش

جمل از ميمنطههههوايي محسوب خش  و گرم های )کمال، 1989شود اين11: مردم .)

مذ سني ناحیه گويش به و هستن  مي“الرستاني”هب برصحبت الرستاني گويش کنن .

هایجنوبغربيايرانبهشناسان،ازگويشهایموردقبولزبانبن یاساسيکيازتهسیم

(.1989:644رود)اشمیت،شمارمي

یدخترودرختکُناررابهطورگستردهدراروپا،آسیاوا بتهبخشمح ودیقصه

آفري مياز ها )آن رسن، يافت 2444توان روايت61: با قصه اين نیر ايران در مختلف(. های

ایوساختاراساطیریقصههایاسطورهمايهبناگرچهتوسطمحههانگردآوریش هاست.

ایتواننظردادکهاينافسانه،ازابت ابهصورتقصهبسیارقویاستامابهطورقط نمي

تغییراتردمرواجداشتهياخوداسطورهعامیانهدرمیانم کهبع هادرپي ایکهناست

فرهنگي،بهصورتقصهدرمیانمردمباقيمان هاست.

 قصه به بسیاری شبتهن کنار درخت و پسیکه”دختر و “کوپی 
داستان1 هایاز

داردکهدراينمها هبهصورتمفصلبهآنپرداختهش هاست. بسیارکهناروپا

روايتمتفاوتازقصۀدخترودرختکناردرمیاناها ياوزرايجاست؛دراينسه

خالصه ابت ا ميمها ه، مطرح روايت سه اين از ريختشودای با سا  تحلیلو و شناسي

ایآنصورتگرفتهاست.هایاسطورهمايهایکلداستان؛مروریبربناسطوره
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 سه روایتقصه عامیانه دختر و درخت کنار به 
 روایت اول

سال که زني روزگاری، و بود ميروزی سر به فرزن  انتظار در زنانها همراه به روزی برد؛

رفتوبهدرختکُناریرسی ونذرکردکهاگرصاحببرایآوردنآببهکناررودهمسايه

بهدنیاآورد.دختریشود،اوراهمسرکُنارکن .بع ازم تيدعایاوبرآوردهش ودختری

دختربررگش وروزیبادوستانشبرایآوردنآببهکناردخترکناررفت.ناگهانکنار

 ص ا ميدرآم به راه همه از جلوتر که دختر از و زد ص ا را دختر به؛ که خواست رفت

مادرشبگوي کهکارخودشرابهاتمامبرسان .دختربهمادرشخبرداد؛مادرنذرخودرا

بهيادآوردوهمانشبدخترراآراستواورابردوزيردرختکنارنشان واينگونهاورا

بههمسریکناردرآورد.

درختبازش وص اييازدروندرختوقتيمادررفتوهواکامالًتاري ش ،تنه

اوواردتنۀدرختش وباپسریزيبامواجهش  اودرازدخترخواستکهواردشود. با .

“شاهنیل”صحبتکردومتوجهش کهاورا
گوين وتمامنرديکانوخويشاون انویمي1

“گالزنگي”
گونه2 نام اوز منطهۀ مردم باور در )گالزنگي آدمهستن  ديو کهای است خوار

هایهاهریورفتاریبسیاریباآدمیاندارد(وتنهااوستکهديگرگالزنگينیستشباهت

ب بهو خواست دختر از نیل شاه است. ش ه ساکن اينجا در و ج ا آنان از د یل همین ه

؛واگرکسيازاينامراطالعپی اکن ،دخترکن ميک نگوي کهاودردرختزن گيهیچ

رفتدرختبهنردشوهرميهابهدرونتنهگاهاورانخواه دي .دخترچن م تي،شبهیچ

صبح و بیرون ميميها کنار درخت زير و زنانآم  تمسخر مورد د یل همین به و نشست

توانستحهیهترابهآنهابگوي .روزیجشنعروسيدرشهرشهرقرارگرفتهبود؛امانمي

ش ،شاهنیلبهدختراطالعدادکهاوهممخفیانهبهجشنخواه آم ودوبارهبرگرارمي

ينگوي کهاوشوهرشاستواوهمقولدادکهچیریک درعروستاکی کردکهبههیچ

صبرش بريرنگوي .درمجل عروسيهمهبهمسخرهکردناوپرداختن ودخترکهکاسه

بههمهمعرفيکرد. نشاندادواورا شاهنیلبهاوگفتکهاين ، ش هبود،شوهرشرا

نخواه رسی .سا نشانيطالبهخواه رفتودخترتاهفتدست باسپارهنکن ،بهاو

کرده از که دختر ش . ناپ ي  و داد دنبالاو به گرفت تصمیم بود، ش ه پشیمان خودش

شوهرخودبرودواوراپی اکن .

دختردرمسیرجستجویشاهنیلتع ادیگوسفن رادرحالچرادي .ازچوپان

کهگلهشاهنیلوکابیندخترمیررا.چران واوگفتپرسی کهگوسفن انچهکسيرامي

ميجاهمان شتر چن  که دي  ديگر جايي در افتاد. تنش از  باس دست ازي  باز چرن .

صاحبآنهاهمانسؤالراکردوهمانجوابراشنی .بازي  باسديگرازتنشافتادو

                                                 
1 šâh nîl 
2 galâzangî 
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ایسی وبهکنارچشمههمچنانادامهيافتتاهفت باسازتنشافتاد.آنگاهبهواليتير

کن .ازاوخواستکهازکوزهبهاوآبایراازآبپرميرفت.درآنجادي کهشخصيکوزه

و يآنشخصقبولنکرد ترسی ازاينکهشاهشاهبودواوميزيراکهکوزه،کوزه؛ب ه .

باالخرهاوراراضيامادختر؛نیلبفهم کهکسيازکوزهآبخوردهاستواوراتنبیهکن 

کردوزمانيکهکوزهدردستانشبود،نشانطالييراکهشاهنیلبهاودادهبوددرکوزه

ان اختوکوزهرابهآنشخصبرگردان ورفت.

شاهنیلهنگامنوشی نآب،نشانرايافتوفهمی کهزنشهماننرديکياست.به

اشهمهگالزنگيهستن واوراخواهن خورد،وادهدي اراورفتونگرانيخودازاينکهخان

باویدرمیانگذاشت.شاهنیلدختررابهقصرخودبردوپنهانکرد.و يپ ازچن ی،

نهشه گرفتن . خوردنش به تصمیم و دي ن  را دختر دخترگالزنگیان، از و کشی ن  ای

خانه آشارخانه از و برود که بیخواستن  را وردنه ي  وای بگیرن  را او مسیر در تا اورد

بخورن .

آنهااطالعپی اکردهبودبهاوگفتکهوقتيبهآنخانهرسی ،شاهنیلکهازنهشه

ريخته جو برايش که دي  خواه  را جلويشسگي استخوان که دي  خواه  را اسبي و ان 

درختيراخواه دي ،ان .اوباي جایجوواستخوانراعوضکن .آنگاهحوضوگذاشته

زيردرختنمازبخوان .سا بهآشارخانه کهدوستداردآنجا باص ایبلن بگوي  پ 

انجامدادو بگیرد.پذيرفتوتمامکارهاييراکهشوهرشبهاوگفتهبود، برودووردنهرا

سا بهآشارخانهرفتووردنهرابرداشتوشروعبهدوي نکرد.

نگيازاسبخواستکهدختررابگیرد.و ياسببهد یلاينکهاوجوآنگاهديوگالز

 د یل همین به نیر سگ زد. باز سر او گرفتن از بود، گذاشته انجامخواستهبرايش را ديو

ن اد.ديوسا ازدرختخواستکهاورابگیرد.اوهمازديوگاليهودخترراتحسینکرد

وازگرفتناوامتناعورزي .

خترباسرعتبهخانهآم وچن روزیکهگذشت،شاهنیلبهاوگفتبهتراستد

ازآنجابرون چونجاندختردرخطراست.تصمیمگرفتن کهبهجايينردي آندرخت

رفتن . بیرون ده از و برداشتن  آب و سوزن شکسته، شیشه مه اری آنها برون . کنار

شکستهوسوزنراپخشکرد.شیشهوشاهنیل،شیشهگالزنگیانهمبهدنبا شانرفتن .

ازپايشانبیرون سوزنبهپایگالزنگیانفرورفتوزمانيکهخواستن شیشهوسوزنرا

بیاورن ،شاهنیلودخترفرارکردن وبهپیشپ رومادردختربرگشتن وزن گيزيباييرا

ازنوشروعکردن .



 روایت دوم

نر به نازا ميزني کنار درخت ميد نذر و بچهرود صورت در که راکن  فرزن ش ش ن، دار

کن .شودودربهمرورزماننذرخودرافراموشميغالمدرختکن .اوصاحبدختریمي
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شنودشودوروزیکهبرایآوردنآبرفتهبود،ص اييازسویدرختميدختربررگمي

 ه کهکارخودشرابهانجامبرسان .زمانيکهدخترخواه بهمادرشپیامبکهازاومي

شودکهدرصورتيکهپیامرابهمادرشگیرد،ازسویدرختته ي ميپیامرانادي همي

 و ه مينرسان ، خانه به را آب آن با که باابريهي را ماجرا دختر بنشین . گلويش در برد،

پوشان آوردنقو يکهدادهبود،دختررا باسميگذاردومادربابهيادمادرشدرمیانمي

مي کنار درخت زير در را او ميو آنجا از و شبنشان  بازرود. درخت در شکافي هنگام

درختشود.زمانيکهدختروارددرختخواه کهواردتنهشودوص اييازدخترميمي

رختبگذران وروزهابیرونازتنهخواه کهشبرادردروندشود،شاهنیلازاوميمي

مي تأکی  و بنشین  محل همان در هیچدرخت، با که صحبتکن  او هويت مورد در ک 

 نکن .

مي دختر نرد به پیرزني روز ي  با و مييزبانچربرود فريب را سخناو به و ده 

مي ترغیب شوهرش مورد در زبگفتن به را نیل شاه نام دختر که زماني آورد،کن . ان

گذاردشود.دختربرایپی اکردناوهفتمرحلهراپشتسرميهمسرشازنظرپنهانمي

ایکن .مهرهایراازآبپرميبین کهکوزهرس .غالمشاهنیلراميایميوبهکناربرکه

اوباخبران ازدوشاهنیلبادي نمهره،ازآم نکهشاهنیلبهاودادهبودرادرکوزهمي

بلبليبرایشاهنیلپیامميمي -کن .شاهازبلبلميآوردکهزنتزاروزارگريهميشود.

خواه کهبرودودختررابهمنهاربگريردوبهپیشاوبیاورد.بلبلدخترراپیششاهنیل

پنهانميمي ی هکن .مادرشاهنیلکهبویآدمیرادبهمشامشرسآوردواوهمدختررا

رودوافت .پیشمادرميگشتتااورابخورد.شاهنیلبهفکرچارهميبود،بهدنبالاومي

گوي برايشخ متکاریآوردهاستکهدرکارهابهاوکم کن .بهاومي

مادرشاهنیل،باراولي کیلوع س،ي کیلوماش،ي کیلوبرنج،ي کیلوگن م،

خواه کهآنهاراازهمده وازاوميکن وبهدخترميو ميي کیلوجوراباهممخل

بین دخترازانجاماينکن .شاهنیلکهميج اکن .بلبلحکايترابرایشاهنیلبازگومي

آي وبافوتکردن،همهحبوباتوغالتراازهمج اکارعاجرمان هاست،بهکم اومي

کن .مي

خواه کهبرودوباآنده وازاومينیلي صافيبهدخترميباردوم،مادرشاه

بردوشاهبین ،برایشاهپیامميصافيازبرکهآببیاورد.بازبلبلکهدرمان گيدختررامي

هایصافيراباوشان تاآبازآنخارجنشود.گوي کهباپوستيسوراخبهبلبلمي

خواه کهآنراسفی ده وازاومياهبهدخترميبارسوم،مادرشاهنیلهرفيسی

مي که بلبل ميکن . نیل شاه از است، عاجر کار اين انجام از دختر اوبین  به که خواه 

شود.گوي کههرفراسفی کن واينکارانجامميکم کن واوبهبلبلمي

ن کهمادرشبهزودیداکن وميشاهنیلازانجاماينکارهااحساسخستگيمي

گیرد.تع ادیشانه،مه ارینم وي بنابراينتصمیمبهفرارمي؛دخترراخواه خورد
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کن .مادرشاهنیلکهازفرارآنهاباخبرش هاست،داردوهمراهدخترفرارميکوزهآببرمي

آبرانیربرزمینريختهريرد.آنگاههارابرزمینميپردازد.شاهنیلشانهبهتعهیبآنهامي

رودوهنگاميکهآنهاراازپايشهابهپایمادرفروميپاش .سوزنونم راهمدرآبمي

زخمآورديدرم سوزان ن باعث بود، ش ه دريايي حاال که نم  آب مي، شاهها مادر و شود

ردن ودرکنارهمانگتوان آنهاراتعهیبکن .دختروشاهنیلبهشهردختربرمينیلنمي

کنن .درختکناربهخوبيوخوشيزن گيمي



 روایت سوم

روايتسومکهبسیاربهروايتاولشبیهاست،موردیجا بتوجهداردوآنزمانياستکه

به نکنن ،دختررا پی ا دختربهنردشاهنیلرفتهواوبرایاينکهنرديکانومادرشاورا

-بردواورادرطاقچهميکن وبهقصرميهودرکالهشپنهانميایدرآوردشکلکوزه

گذارد.



 ای قصه شناسی و تحلیل اسطوره ریخت
 شناسی قصه ریخت 

 کتاب در کنار درخت و دختر قصهطبههداستان ايرانيبن ی های تیپ مشخصB124با

کهپگاهبريمميهشناسياينقصهازروشيبهر(.برایريخت1911:38ش هاست)مارز ف،

قصه برای پراپ پیشنهادی ا گوی اساس بر خ يشخ يش است. کرده تنظیم ايراني های

مهم از که خويشکاری جفت شش ايراني، افسانه ص  بررسي از بنیادیپ  و ترينترين

کن :شون رابهاينصورتتعريفميهامحسوبميخويشکاری

(A)وضعیتمه ماتي:بروزمشکلـ1

(D-F)برخوردباياريگرـدريافتعاملجادوييـ2

(H-I)مبارزهـپیروزیـ9

(Pr-Rs)تعهیبـگريرـ1

(M-N)کاردشوارـانجامدادنآنـ4

(O-Q)ورودبهصورتناشناسـشناساييـ6

(Z)وضعیتپاياني:رف مشکلـ1

ي جفتهستن کهديگراو ینوآخرينخويشکاریدرمیاناينعناصر،درواق 

خويشکاری )خ يش، ان  ان اخته فاصله میانشان در 1981ها ا گو،82: اين اساس بر .)

شناسيقصهدردوروايتبهصورتزيراست.ريخت
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 حرکت اول

 ابت ايي مي(L)موقعیت دعا فرزن ی داشتن برای مادری مي: عه  و صورتکن  در کن 

 آورد.درختدردارش ناورابهغالميبچه

 جادو عامل ـ دختری(D-F)ياريگر صاحب او و کرده برآورده را او دعای درخت :

 شود.مي

 آي .:دختربهدنیامي(K)موقعیتپاياني

کن .کن ،ازدواجمي:دخترباشاهنیلکهدردرختزن گيمي(W)عروسي
 

 حرکت دوم

 شود.شوهرناپ ي ميشکن و:دخترعه خودرامي(L)موقعیتابت ايي

 شناسايي ـ ناشناخته مي(O-Q)ورود نیل شاه به ناشناس طور به دختر با: و رس 

 شود.اوشناختهميان اختنگلطالدرکوزه

 کن .:مادرشاهنیلبهدخترکارهاووهايفناممکنيراواگذارمي(M)کاردشوار

،دختررادربهانجامدادنوهايف:شاهنیلبهکم بلبل(D-F)ياريگرـعاملجادو

 کن .ياریمي

 شود.:کارناممکنانجاممي(Nدشوار)انجامکار

:مادرشوهربرایخوردندختربهدنبالشاهنیلودخترکه(Pr-Rs)تعهیبـگرير

 رود.ان ،ميفرارکرده

 :مجازاتمادرشوهر.(U)موقعیتپاياني

نوشت:توانميا گویقصهراب ينصورت



روايتاول:





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

W) Z(K,F-D A(L)



روايتدوم:





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

W) Z(K,F-D A(L)




کهدرکن ميازا گویترکیبيپیرویدخترودرختکنارباي توجهداشتکهقصه

ان ،کاربردهاييکهبیشازي حرکتدارن ياازبیشازي قصهتشکیلش هموردافسانه

دارد.
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 ای قصه تحلیل اسطوره

داستانکوپی و“کوپی وپسیکه”قصۀدخترودرختکنارشباهتزيادیبهقصه دارد.

ازداستان راهپسیکه، هنراروپا هایبسیارق يمياستکهدردورانرنسان بهادبیاتو

اسطوره از داستان اين که دارن  عهی ه بسیاری که چن  هر کرد. بسپی ا ترکهنیارای

ش ه اقتباس 2448)هاسه،است :216 .) اساس اين داستانيقصهبر از پسیکه و کوپی 

درقرندوممیالدینوشتهش ه،اقتباس1کهتوسطآپو یوس“االغطاليي”ق يميبهنام

(.44گردي هاست)همان:

پسیک و کوپی  نیر و کُنار درخت و دختر طبهههداستان در که آرنهرا -بن ی

تاماسون توانبهصورتشود،مي،شناختهميB124بهعنوانتیپ(2448:146)هاسه،

زيرخالصهکرد:

 طبیعيشوهرمافوق

 ازدواج

 شکستنتابو

 بهدنبالهمسرگشتن

 بههمپیوستندوباره

یداستانکوپی وپسیکهب ينصورتاست:خالصه

خانواده دختر سومین قلمرپسیکه، دختر زيباترين عنوان به اشرافي، شناختهای و

هو ناکمي موجودی همسری به که است ش ه زده رقم چنان او سرنوشت شکلشود. به

یمار مي) يایدرببا  ار امر ونوس حسادت، د یل به واق  عشقدر به پسیکه که کن 

اماکوپی ؛ده کهاينکارراانجامده هیوالييگرفتارشودوبهپسرشکوپی فرمانمي

(.شوديخودعاشقپسیکهم

ک وتااينزمانهیچان پ رومادرپسیکهازاينکهديگراندخترانشانازدواجکرده

عاشقپسیکهنش هوبهاودرخواستازدواجن ادهاستومردمتنهابهنگاهکردنوستايش

بنابراينپ ربهمعب آپو ورفتهواز؛هستن ناراحتي،سختدرعذابوکنن ميویاکتفا

وی کم  کن ميتهاضای آپو و مي. پ ر گوي به  باس پسیکه کوهبکه فراز بر و اوش 

 خود همسری به را او است ش ه مه ر او برای که شوهری تا بنشین  زيرا؛درآوردسنگي

 عظمتزيبايياوفراترازح وان ازهمردمزمینياست.

بردوخودبهصورتناشناسکوهبهقصریزيباومرينميراازدامنهپسیکه؛کوپی 

ازگذشتپ کن .رودوقبلازطلوعآفتابقصرراترکميدرتاريکيشببهنرداومي

گشتن ،اوشود.دراينم تخواهرانشکهبهدنبالپسیکهميم تزمانيپسیکهباردارمي

برايشتباهيوعليپسیکهکنن .پی اميرا آورن ،ان وهميرغمهش ارهایکوپی کهآنها

                                                 
1 Apuleius  
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ميخواهرانش دعوت ج ي ش خانه به ميرا حسادت او به شرور خواهرهای وکن . ورزن 

ازویسوالگیرن سرنوشتنی اوراخرابکنن .آنهادرموردهويتشوهرشتصمیممي

کهشوهرشگوين مي،خواهرانشجوابيبهآنهاب ه توان وزمانيکهپسیکهنميکنن مي

تابرفکرپسیکهغا بشون توانن ميوحشياستوبهزودیاوراخواه خورد.آنهاديوی

صورتشخیرهنشود.پسیکهباهرابکش کهبارهااورابرحذرداشتهبودکهبآنموجودی

 کردن ميچراغروشن کشف است، خواب در شوهرش که با  ارزماني خ ای او که کن 

قطره ريختن روغناست. شانهای روی بر اوچراغ ش ن ناپ ي  و ش ن بی ار باعث کوپی 

شودکهشوهرشرابرگردان .شود.پسیکهمصممميمي

 ونوس نرد به زمانيرودميکوپی  ونوس کن . درمان را زخمش مادر متوجهتا که

ميمي خشمگین بسیار است، کرده ازدواج حريفش با کوپی  راشود نافرمانش پسر و شود

ميزن  اني آنگاه کن . پسیکهتصمیم دادن آزار گیردميبه به مان نبيد یلکه جواب

وازبرودنردونوسباي بهدرگاهايردانبرایياریرسان ندريافتنهمسرش،دعاهايش

ده کهانواعحبوباتوغالتراکهفرمانمادرشوهرشپیرویکن .ونوسبهاوفرمانمي

هممخلو کردهو گذاشتهبا پسیکهباکم مورچهاستدرسب ی کن . ازهمج ا ای،

توان اينکاررابهپايانبرسان .مي

 مرحلهونوس ميدر او از دوم کشتراری به که وخواه  گوسفن یبرود آنجا در

طالييراپی اکن وکميازپشماورابچین وبرايشبیاورد.دراينجانیرخ ایرودخانه

کن کهاگردربی اریبهگوسفن نردي شود،آي وبهاوگوشردميميپسیکه بهکم

ورودميگوسفن اوراخواه کشت.و ياگرتاههرصبرکن ،گوسفن بهآنسویکشترار

مي آنجا ميدر او آنگاه و شاخهخواب  به که را پشمش چسبی هتوان  درخت ،استهای

آوریکن .جم 

ازدرمرحلهس روانازآنجاریيشودکهازشکافيکهآبخواستهميپسیکهوم،

بررگي مار و آناست از آبکن مينگهباني است، ناممکن آنجا به رسی ن بشر برای و

رسان .گیردوبهاوياریميعهابيبهجایپسیکهاينمأموريترابرعه هميبیاورد.اينبار

ا پسیکه يافتن نجات از که زيرونوس به را او است، ش ه خشمگین بسیار مرگ ز

استرابرايشبیاورد.درآن1پروسرپینا بانوـایکهزيباييايردفرست تاجعبهزمینمي

راهنماييميبارنياپسیکه -کن کهچگونهميکامالترسی هاست،و يبرجاورا

دارد.بازکردندرجعبهبرحذرميتوان بهجعبهدستپی اکن وآنرابردارد.و ياورااز

کن .درجعبهشودودرجعبهرابازميآنزيبايي،وسوسهميپسیکهبرایبرداشتنکمياز

مي فرو عمیق خوابي به پسیکه و نیست زيبايي از بخشی هاثری را پسیکه که کوپی  رود.

مياست او کم  به برمي، او صورت از را خواب و دوباشتاب  و ميدارد جعبه در گذارد.ره

ازژوپیترکوپی اجازه پسیکهبهجرگهگیردميیازدواجرا ونوسبهخ ايانميو پیون د.

                                                 
1 Proserpina 
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مي ميآرامش را آنها و ميرس  دنیا به زيبا دختری نیر، پسیکه رابخش . او که آورد

(.2448:216کنن )هاسه،نامن وباخوبيوخوشيدرکنارهمزن گيميمي1والپتشن 

وقصۀکوپی وپسیکههایفراوانيمیانقصهشباهتشودميگونهکهمالحظههمان

.شوددخترودرختکناردي همي

ـ1 مافوق شوهری قصه، دو هر دردر دارد؛ وجود نامرئي حال درعین و طبیعي

وپسیکهرودازخ ايانبهشمارميداستانکوپی وپسیکهدي يمکهکوپی ،فرزن ونوسو

کهدردرختداستاندخترودرختکنار،شوهربههیچعنواناجازهدي ناوران ارد.در

ودرطولقصهتجسمانسانييافتهاستديوانگالزنگيبودهکهکن ،ازخانوادهزن گيمي

و.همانن تب يلکردنزنشبهکوزه)روايتسوم(ده انجامميطبیعيکارهایمافوقنیر

هایجادويياوبهدختربرایپشتسرگذاشتنوهايفيکهبهاومحولش هاستم ک

ک کهنشانيازمافوقطبیعيبودناودارد.اودردرختپنهاناستوهیچ)روايتدوم(

 توان شوهرشرابهديگرانمعرفيکن .دخترنميدي ناوران اردوجردختراجازه

خـ2 از پسیکه مادر و سومینانوادهپ ر او روايات برخي در و هستن  اشرافي ای

مي معرفي پادشاه قصهدختر در دختر پ ر اوزشود. نشانمنطهه اين و است میر دهن ه،

دختراست.اشرافيبودنخانواده

قصهـ9 در اينکه توجه جا ب موارد همهاز که زماني پسیکه، و بهکوپی  مردم ی

گیرد،پ رومادراوبرایپی اک اورابههمسرینميو يهیچزيباييپسیکهنظردارن 

مي پیشگويي نرد به حل راه ميکردن پیشنهاد او و کوهستانيرون  به را پسیکه که کن 

باعظمتاستکهبرایمردزمینيزيراکهزيبايياوبهان ازه؛ بنشینآنجاتنهادرببرن و

بینیمکهمادردخترشراآراستهورودرختکنارنیرميیدختآفري هنش هاست.درقصه

گذاردتاآننیرویمافوقنشان واوراتنهاميدرزيردرختميپوشان ومي باسنووزيبا

نیست،اورابهانسانایکهازجن بینیمکهشاهرادهطبیعيدخترراتصاحبکن ومي

 گیرد.همسریمي

هستن ؛درقصهموثرمليدرتحري وازهمپاشان نازدواجدرهردوقصه،عواـ1

مي تحري  را او پسیکه خواهران بتوان کوپی ، خواب زمان در تا بیافروزد چراغ که کنن 

درقصه شناساييکن . زنانشهرودرروايتيديگرپیرزنياوراشوهرشرا موردنظرما،

 کن .کنن تاهويتشاهنیلرابرمالتحري مي

خوردهبهدرهردوقصه،پ ازشکستهش نتابووبرمالش نراز،پسرانزخمـ4

 گردن تادرآنجاازدردعشقا تیاميابن .خودشانيعنيقصرمادربرميجايگاهاو یه

گردد؛پسیکهتصمیمش ۀخودميدرهردوقصه،زنيبهجستجویشوهرناپ ي ـ6

وبارهبهدستآوردوبههمیند یلبهمعاب یکهسرراهشقرارگیردکهشوهرشرادمي

                                                 
1 Voluptas 
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مي؛ ندار ميسر کم  تهاضای کوپی  يافتن برای ايردان از و بازن  ايردان هربار اما کن ،

مي او از منفي جواب کهدادن است کسي تنها او که زيرا برود ونوس نرد به که خواهن 

يارمي به شوهر، يافتن راه در قصهیتوان  در بیاي . کهاش زماني کُنار درخت و دختر ی

رس کهتنهاهاييميافت ،درمسیرهفتباربهمکاندختربرایيافتنشاهنیلبهراهمي

 .دهن شاننميک اممکانزن گياورابهدخترنهیچکهکن عاليميازشاهنیلراپی امي

مثلدرارتبا استهباباروریوتو ی هایيوناني،ايردیاستککوپی دراسطوره

پذيردوصورتميزادوو  گیردوهاجایميستکهمحبتدردلاوتنهاازطريقعشقاو

داریو .دراينقصهنیرارتبا شاهنیلباحیواناتونگهيابميت اومنسلحیوانوانسان

هایگوسفن ،گاو،شتروشوهربهگلهتواندي .دختردرمسیريافتنمثلآنهاراميتو ی 

برمي ... است نیل شاه به متعلق همگي که نگهوخورد و پرورش چوپانيبرای آنها، داری

تعیینکردهاست.

ازرابطهـ1 که کردنونوس زن اني از بع  است، خشمگین بسیار پسیکه با کوپی 

گذاردکهرهاييراپیشرویاوميکاآوردوپسرش،پسیکهرابهعنوانخ متکاربهقصرمي

ازاومي بهانجامبرسان .درابت ا خواه کهمخلوطيازغالتوپسیکهنتوان آنکارهارا

خواه پشمگوسفن طالييرابرايشبیاوردودرحبوباتراازهمج اکن .سا ازاومي

دوزمانيکهنیروهایمافوقایآببیاورشودکهازرودخانهسومازاوخواستهميمرحله

گذارد،ونوسازش تهرسهمرحلهراپشتسرمياووکنن کم ميپسیکهطبیعيبه

وصن وقيکهزيباييدرآنجایداردرابرودکن کهبهزيرزمیناورامأمورميعصبانیت

صييافتنازدان منجربهجانباختنپسیکهودرنتیجهخالبرايشبیاورد.مسیریکهمي

 شود.اومي

درروايتدوماينسهمرحلهوجود،ده نشانميدخترودرختکناربررسيقصه

قصهدارد با مرحله او ین . پسیکه و داردمشابهتکوپی  بهکامل را دختر که مادرشوهر .

کهباهممخلو خواه غالتوحبوباتيراعنوانخ متکاردرقصرپذيرفتهاست،ازاومي

صافيازرودخانهخواه کهبهوسیلهکردهاستازهمج اکن .دردومینمرحلهازاومي

مأموريتدرداستان،باسومینمرحلهدرشرايطدشوارآببیاوردکهآوردنآبازرودخانه

کهسفی کردنهرفيسیاهاست.زمانيبرایدخترسومینمرحله.کن کوپی مطابهتمي

استبرايشنمان هیديگررسان ،مادرشوهرکهچارهرابهانجامميهاخواستهتماميدختر

گیرد.تصمیمبهخوردندخترميکن وميانتخابکردرابازگشتراهيبيهمانن ونوس؛

شودايننیروهایفوقطبیعيهستن کهبهپسیکهکم گونهکهدي هميهمانـ8

ايمي از تا مرحلهکنن  در کن . عبور موفهیت با مراحل مرحلهن دومین در مورچه، اول

آين .درآخرينمرحلهکهخ ایرودخانهودرسومینمرحلهعهاباستکهبهياریاومي

رود،اينخودکوپی استکهبهکم ویشتافتهوخوابپسیکهبهخوابعمیهيفرومي

برمي او صورت از قصهرا در ددارد. ارتبا ی در نیل شاه با که بلبلي کنار، درخت و ختر
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ایکهمادرکن ودرمرحلهمراحلياریميشتاب واورادرهمهاست،بهکم دخترمي

آي واوراازدستگیرد،شاهنیلشخصاًبهکم اوميشوهرديوتصمیمبهخوردناومي

 ده .مادرونرديکانشنجاتمي

بررسي اساس انجامهبر بهميش های را عامیانه قصه و اسطوره اين تطابق توان

يا؟التینياستکهاينقصهاقتباسيازاسطورهشودواينپرسشمطرحميدي روشني

؟يافتهردوراباي درجاييديگراينکهريشه

تواندرموردخاستگاهاو یهنميپاسخدادنبهاينسوالباي درنظرداشت؛برای

کههاييرامطرحکردگمانتوانداد،امابراساسشواه یمينظریقطعيیکهنهاقصه

که1آن رسنبامهايسهاينتیپقصهبامتنيهیتي بهواقعیتنرديکيزيادیداشتهباشن .

اينمتنبااهمیتيازدوهرارسالپیشازمیالدبرجایمان هاستبهنتايج رسی هاست.

شباهتزيادیموردبررسيدراينمها هکن کهبههردوقصهایرانهلميناقص،اسطوره

 دارد. سنگاين سالنوشته 1344در  وورش کشفمیالدی موزه در حاضر حال در و

.کن رابیانمي،ايردکشاورزیوتو ی مثل2تلهپینو عصبانیتايردمتن.شودداریمينگه

ذکراحتماال وحکهبخش)او ینشودمياينايردبهد یليآزردهخاطر د یلآزردگيرا

 رفته میان از متأسفانه استکرده و ) عصباني و ميسرگردان راه چمنرار د یلدر به رود.

راتلهپینوکهياب مي.زنبوریمأموريتگیردمثليصورتنميغیبتاينايرد،هیچتو ی 

بهايردبانویشفابخشيسا مادرگردان .ازب(يرداـمادر)وبهنردمادرشنینتوپی اکن 

 مي9کامروسااسيعني وفرمان خورشی  خ ای گوسفن  پشم گن م، با را پسرش که ده 

برابراست(تسکینده واورادرمانروغنزيتون)درادبیاتعامهاينروغنباآبزن گاني

شود.درآخر،زيرزمیندفنميشودودرایگذاشتهميدرشیشهتلهپینوکن .عصبانیت

مي اعالم استپ ر ش ه آغاز مثل تو ی  دوران دوباره و رسی ه پايان به او خشم که کن 

(.64ـ1983:12)رزنبرگ،

ایکهپیشترموردبررسيقرارگرفت،قصهدووتلهپینوایدراسطورهتفاوتعم ه

مي مي،شوددي ه برداشت جنین کامروشود که مي سااساعمال جای مراسميبر آورد،

باش  پینو تله جسم از پلی  ارواح و جن کردن خارج حتي يا و شفابخشي برای آيیني

هاييکهبهدختروپسیکهتوسطمادرشوهردادهکهمأموريتحا ي(،در2444:69)آن رسن،

مجازاتمي برای اسطورهاآنهاکردنشود، دست. يگریی پینو تله بااستموجوداز که

تلهپینوقادراستکهخ ایدرياراته ي کن وياب ،درايننمونهارتبا مياسطورهاول،

 تابترسان  )همان: ب ه  او به همسر عنوان به را با61دخترش اسطوره، از بخش اين .)

،بیاوردکن تابتوان دخترموردنظرشرابهدستته ي یکهشاهنیلازدروندرختمي

                                                 
1
 Hittite 

2 Telepinu   
3 Kamrusepas 
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کا شوددرزمانپرستشتلهپینو،مردمدرگمانبردهميبراساسشواه .انطباقداردمالً

درختيکهدرونشراخا يکردهبودن ،پرازغالتوبهاينايردته يممراسميآيیني،تنه

 (.2441:943)جوردن،کردن مي

رخت،نرديکيوآنباپنهانش نشاهنیلدردبرگراریاينمراسمآيینيومهايسه

کهراهیتيمراسمآيینيسازد.اسطورهیماباايناسطورهرابیشترآشکارميتطابققصه

:کن چنینتوصیفمي،شودبرایشفابخشيتلهپینوتوسطکامروسااساجرامي
 

اينجابرایتوگن مگذاشتهش هاست.همچنانکهاينگن مپاک)خا ص(است،”

 روح]بگذار و شود قلب پاک روش همان به دوباره پینو[، “تله :2444)آن رسن،

64.)



آي :اينامردرقصۀکوپی وپسیکهچنینمي


خشخاش،نخود،ع سو وبیارابرداشتوباونوسگن م،جو،ارزن،دانه”

ایناهموارريختوبهاوگفت:توهممخلو کردوآنهارابهصورتپشته

توتنهاشايستگيبهدستکنمميدخترک،منفکریايهستبسیارزشت

بنابراين،من؛تنهاوب ونياریداری،آوردنعشهتراپ ازانجاماينکار

مي را تو شخصي دانهق رت از مخلو  و درهم پشته اين بهآزمايم: را ها

)همان(.“هایمنظموج اازهمتب يلسازبخش



:بهاينصورتختکناروباالخرهدرافسانهدخترودر


ي کیلوع س،ي کیلوماش،ي کیلوبرنج،ي کیلوگن م،ي کیلو”

جو،همهنوعراباهممخلو کردوبهاوگفت:بنشینوهمهراازهمج ا

“کن

 

گذارد،تنهابهقص اذيتودخترميعه هربدرقصهايرانيمادرشوهرایکهوهیفه

زيراحبوباتيکهازقبلج اازهم؛استب ونمعناوتاح ودزيادیييجودرحهیهتانتهام

دردسته ن ارد. دوباره ج اسازی و کردن مخلو  به نیازی است، ش ه برحا يبن ی اگر که

توانآنرااو ینمرحلهازآيینشفابخشي،مينگاهکنیمتلهپینوبهموضوعاساساسطوره

کنیم شتلهي برای دختر زخميکه ميفای است،انجام دي ه او خیانت از شوهر که ده 

(.68)همان:شودميپسیکهنیراينعملانجامهمچنانکهدرقصه

اشارهاشمورداستفادهکامروسااسدردومینبخشاجرایآيینشفابخشيبهابرار

کن :مي
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همان:)“ امبههرارسوراخکوچ ...منبرایخودمسب یانتخابکرده”

61.)



يدخترودرختکنار،آبآوردنازرودخانهباهرفمادرشوهردرقصهدستوردومین

استسوراخ وسیله.دار به توجه پینوبا تله به بخشی ن شفا زمان در کامروسااس که ای

ی،مرحلهنخستینمرحلهوهمانن نیستتصادفياحتماالکن ،شباهتايندواستفادهمي

نی را دوم با دگرگونير هاييپذيرش منشامي، بهتوان شفابخشي آيین دوم بخش از گرفته

شمارآورد.

هانهشایبهآبمه سباش کهدرآيینتوان اشارهآوردنآبازرودخانه،خودمي

ش ه،آرامشرابهشخصیتهایگفتهکردهاستودرحهیهتدرقصهبسیارمهميراايفامي

(.63)همان:گردان يبرممجروح

 ازبینرفتنعصبانیتفرمانسوممادرشوهرمبنيبرسفی کردنهرفسیاهنیر،

درحهیهتبع ازگذران نسهمرحله،شاه؛آوردتلهپینووا تیامزخمکوپی رابهيادمي

 را دختر بخشی مينیل را آمادگي اين ياب ميو همسرش کم  به ازبشتاب که را او و

رشنجاتبخش .دستماد

ميذکرش ههایباتوجهبهمهايسه توانگمانبردآيینشفابخشيکهشرحآندر،

وبرایمردمبهد یلازدستدادناهمیتخودباگذشتزمانهیتيآم هاست،اسطوره

نا بينیر و مردمآشنا برای آن بودن سرزمینمعني عنوان به ديگر، عامیانهقصهي های

.استبهت ريجتغییراتيدرآنايجادش هوپذيرفته


تلهپینو،قصۀکوپی وپسی وقصۀدخترودرختکناراسطورهمهايسه:1ج ول

قصهکوپی وپسیکهاسطورهتلهپینو
دخترودرختقصه

کنار

تلهپینوخ ایدريارا

بتوان تاکن ته ي مي

دخترشرابههمسری

برگرين .

آپو و،پ رومادرادهازاستفکوپی با

کن کهاورادرپسیکهرامجبورمي

کوهستانرهاکنن تااوبتوان به

صورتناشناسپسیکهرابهقصرببرد

آورد.وبههمسریخوددر

امدرختبافرستادنپی

برایمادردختروته ي 

مادرکردندختراز

خواه دختررابهنرداومي

همسریتااورابهبیاورد

برگرين .



کوپی بهصورتناشناسباپسیکه

هارابااوبهسرکن ،شبازدواجمي

بردوروزهاقبلازطلوعآفتابازمي

رود.قصربیرونمي

دخترباشاهنیلکهدر

،کن درختزن گيمي

شودوبااوازدواجآشنامي

هارادرشبدخترکن .مي

داخلدرختباشوهر
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کن وروزهاساریمي

درکنارآي ميبیرون

نشین .درختمي


کنن خواهرانپسیکهاوراتحري مي

شوهرشراشناساييکن .تا

پیرزني،دختررا/زنانشهر

کنن کهرازتحري مي

شوهررابرمالکن .

تلهپینوازموضوعي

؛خاطرش هاسترنجی ه

بنابراينبهمکانينامعلوم

رود.مي

 ازع موفاداریپسیکهبهقو شکوپی

شود.رنجی هوناپ ي مي

شاهنیلازع موفاداری

ودرآزردهدختربهقو ش

مجل عروسيناپ ي 

شود.مي

تلهپینوزنبوری،

خشمگینرابهنرد

برد.مادرشمي

گردد.کوپی بهقصرمادرشبرمي
شاهنیلبهنردمادرش

رود.مي



دنشوهرش،درپسیکهبرایپی اکر

و ي،رودچن مرحلهبهمعاب یمي

کن .بهاوکم نميايردیهیچ

دختربرایپی اکردن

شوهرش،درچن مرحله

شاهنیلدامهایبهگله

خورد.و يآنها،اورابرمي

برن .بهنردشاهنیلنمي

کامروسااسباانجامآيین

درسهمرحله،شفابخشي

ميخشمتلهپینورام اوا

کن .

درخواستبرایانجامسهکارونوسبا

،سعيدرگرفتنانتهامازپسیکهدشوار

دارد.

دادندستورمادرشوهربا

سهکارمشکلبهبهانجام

دختر،قص آزاراورادارد.

کن کهپ راعالممي

خشمتلهپینوفروکش

کردهواوبهآرامش

رسی هاستوقادراست

امده .وهايفخودراانج

زمانيکهبخش وميکوپی ،پسیکهرا

پسیکهجانشدرخطراست،بهزير

واوراازخواببی اررودميزمین

کن .مي

بخش ميشاهنیلدختررا

توان وزمانيکهدخترنمي

هوسمادرشوهربرایاز

کن ،بهفرارخوردناو

واوراازرودميکم او

دستنرديکانشنجات

ه .دمي

 

شانه يا شیشه قصه پاياني قسمت در نیل زمینشاه بر است آورده همراه که را ای

ريردودرياييازآبآبونم رابرزمینميسا کن .ريردوپایديوهارازخميميمي

گونههمانمانن .سوزان وآنهاآنسویدرياجاميشودکهپایديوهاراميدرستميشور

مي بینیکه اين ابرارهای ويژهرابطهمبارزهم، شانه دارن . طبیعت با گرحمايتایوسیهای
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برهمینمعنادال ت1خیرراندرکتابشعرق يمژاپنينیهونگيآنبابیشهومهايسهاست

ورودقابلخیررانبهمعنایجنگليغیربیشهسويي(.از1984:14گربران،-)شوا یهکن مي

شانه و خیررانهاست اين به که حمايتايي درفشي عنوان به ش ه تشبیه ها وعملگر

یارتبا باق رتيشانهوسیله”کنن وازسویديگر،هایآن،حا تدشنهپی اميدن انه

)همان(.بههمیند یلديومادرقادر“شودذاتميمافوقطبیعتاستوبااينق رتهم

بهآنهابرسان .وخودراکن نیستازآنعبور

 مکان”نم  تطهیر بيق رت د یل به که دارد را اشیائي و ش هها آ وده “ان دقتي

 پاک133)همان: خاصیت نم ، از(. پ  شینتو، خ ايان از ايراناگي، و دارد کنن گي

 آب در مردگان قلمرو از دريابازگشت شور کن ميغسل تطهیر نم شودميو ويژه. به

راپاکگذشتهقویاست.ازسویديگر،آب،یاکنن ههیتصفنیرآبدريانم موجوددر

توان خسارتبرن وآبميهمچنینده .ایج ي قرارميکن ،زيراموجودرادرمرحلهمي

(.جاهمان)کن ميمجازاتگناهکارانراموقعیت،آبببلع ،دراين

ديو و دنبديگرانمادر به دختر خوردن نیت هستن با او شخصیتال د یل به اما

ونیتخودراعمليکنن .دريایعبوروجودآم هبهتوانن ازدرياینم نميمنفيخود

ميايجاد مجازات را گناهکاران اجازهش ه، و قهرمانانکن  به رسان ن آزار و ش ن نردي 

ده .قصهرابهآنهانمي



 رامون آنای درخت و باورهای کهن پی تحلیل اسطوره
گنجینهقصه عامیانه، اقوامهستن یااسطورهنمادهایهای قوميوجمعيا گوهایکهنو

دراينقصه“درخت”ایهاييازکارکردهایاسطورهنمونهدراينجا؛درآنهانموديافتهاست

.شودميمطابهتدادههافرهنگسايرهایطورهواس



 نرینگی درخت

،پ درخت يآيدرمنارطبقنذرمادر،دختربهازدواجدرختدرقصۀدخترودرختک

بسیاریازساختژرف.درانطباقدارددرتنۀدرخت/شاهنیلمذکراستکهباحضورپسر

هایطورهاس نیر شرقي اروپای و غربي آسیای جنسیت در“مذکر”درخت ا بته است؛

درآنغا باست.درکتاب“کرمذ”استامابهطورکليوجه“مؤنث”مواردیهمدرخت

درختآم هاست:،ذيلم خلدرخت،درموردغا ببودنوجهمذکرفرهنگنمادها


ممکن” زن گي درخت است. وجهي دو جنسیت نظر از درخت نمادگرايي

؛مادۀاو یهملحوظشود؛امادرنماد-استدراصلبهعنواني صورتنر

                                                 
1 Nihongi 
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مذ آ ت است، خورشی ی ق رت و پ رنیرو از ي ا گوی تصوير و است کر

(1334:138)شوا یه،“است

 

 شاه ـ درخت

 ـدرختا گویکهنزيرساخت در را درختـدرختا گویکهنمرد و نیرـايرد شاه

خوانيهم)دخترودرختکنار(حضورشاهنیلدردرختباباشاه،-تواندي کهدرختمي

دانش در آم هدارد. جهان اساطیر نامۀ که رومیان،“ژوپیترفرتريوس”است برتر خ ای ،

مي نظر به درختي )وارنر،همانن  1983رس  از462: يکي سومری، خ ايان میان در .)

 مشهور، و مهت ر زي ا”خ ايان گیش “نین
1 که دارد خوب”نام درخت معني“فرمانروای

 ی مي )گون و ین شود ،1984 :189 182ـ در مه س(. کتاب خوانیم:مينیرقاموس

:1989)هاک ،“هستن هاغا باًکنايهازاشخاصصاحباقت اروسالطینمتمولدرخت”

916.)



 باور کهن استمداد از درخت در باروری زنان

قصۀدخترودرختکناربانذرزنينازابهدرختکناروياریجستنازاوبرایبارداریآغاز

اينباوريکيازرايجمي ایدرختترينکارکردهایاسطورهباورهایوازق يميترينشود.

مائوری بین توهو، قبیلۀ در است. جهان سراسر دادهدر نسبت درختان به زنان باروری ها،

گرفتوبستهبايستدرختيرادرآغوشميشود،چنانچهبنابررسمموجودزننازاميمي

پسرياصاحبفرزن ،بودياشرقبهاينکهجهتدرآغوشکشی ندرختازطرفغرب

(.درهن شما ي،درختنارگیلمظهرباروریاستودر1982:162،)فريررش دخترمي

معب  در علیا هن  مينگهسراسر زناني،شودداری به را آن میوۀ دهن ميکاهنان درکه

یآرزو ش ن هستن مادر ق يم، کالبار نردي  کوا، شهر در م. را نخلي کهکارن يدرخت

درفرهنگاساطیرخوردهراضامنآبستنش نزناننازايياستکهمیوهآن ان )همان(.

اینهلش هاست:،اسطوره2آگ يستی  رومذيلناميونانو


افکن وازاينبذرموجودیزئوسدرحالرؤيابذریازخودبهزمینمي”

داشتوآژدسی  بهکهمختصاتزنيومردی،هردورا تی نامگرفت،

مردی از را او گرفته، اختیار به را مربور موجود ديگر، خ ايان آم . وجود

دختر نانا، رويی . بادامي درخت او مهطوع عضو از و کردن  محروم

،باداميازآندرختچی وآنرادرشکمخودنهادوبراثرآن9سنگاريوس

 (.1918:11)گريمال،“آبستنش 

                                                 
1 nin-giš-zid-da 
2
 Agdistis 

3
 Sangarios 
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ازنخستین“وسو”حکايتيبسیارکهندربارۀسرنوشتشهرياررکتابژرژدومريلد

(.در1989:36کن کهبراساسهمینباورشکلگرفتهاست.)دومريل،ايردانهن ،نهلمي

زنن تازايی گيوای،رویزمینغلطميبینقاراقارها،زناننازازيردرختسیبدورافتاده

)فريرر کن  رو آنان به 1982،برکت :169). مصر، اساطیر “تابا”در هایشخصیتاز

شودکهباهايش،بهصورتدرختس رنمودارميمذکر،دريکيازپیکرگردانيایاسطوره

تراشه تنهافتادن از ميای حامله شهبانو فرعون، همسر دهان در فسايياش )رستگار ،شود

ومیوۀآنجنبۀش ميسشمردهمه “درختخرما”(.درايرانباستاننیر1989:124

دا )داورشتباروری ،1984 از142: کهن نمودی عنوان به سیاوش داستان به همچنین .)

اشارهکردتوانميايرداننباتيونیرايردباروری،بهعنوانشاه یديگربراينباورکهن

(.111-1981:128)بهار،

از پیون بادرختونیرطريقنمادهایهمپورخا هي،ارتبا درختباامرباروریرا

وبهده موردبررسيقرارميهاسفالوها،مهرهاآنهابررویسکهازش ۀح هایشنه

باروریايرانیانینمادهااز؛بهويژهدرختنخل؛رس کهماه،گاو،برودرختايننتیجهمي

مي شمار به )پورخا هيرفتهباستان ان  ،1981 آشو13: شکلری(. به را جهاني درخت ها،

کرده گردهدرختخرماتصوير را مصنوعي،درختانخرما زمانيکهبهطور افشانيان واز

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

مهکهازرسومایسبردرجلوديوارخانهمحبوبدرروزاولماهاستکهگذاشتنشاخه

(؛1982:162،)فريررمعمولاروپايياست،شاي ناشيازتصورق رتباروریدرختباش 

اشدراسلوونيجنوبي،زننازاکهدرآرزویفرزن است،اعتهادداردباآويختنزيرپوشتازه

درشبعی جرجی مه سبرشاخۀي درختپربار،اونیرباردارخواه ش )همان(.



 عتقاد به وجود ارواح خدایان، مردگان و اجنه در درختا

کناراست.کهنباوردروندرختدرختکنارومسکنيکيازشاهاناجنهدرقصۀدختر

ازديگرمواردمشابهمیاناقوامگوناگوندروندرختاجنه،خ ايانومردگان،وجودارواح

است.


اعتهادداشتن کهمنر گاهشاندربسیاریازجوام ،مردمبهارواحکهتری”

درختان در اجنه که بودن  معته  باستان اعراب مثالً بود... درخت روی

عجیب...زين مي مخلوقات نیر روم و يونان اساطیر هستن در زيادی ا خلهۀ

،)وارنر“هاان ؛موجوداتيمثلسانتوروسیلکوپکهدردرختسکنيگري ه

1983:469.)
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شانبسیارآفريهاازسنگالتانیجر،درختانپنبۀکاپوککهارتفاعتنهدرسراسرغرب

:1982،شون )فريرروجايگاهخ اياروحپن اشتهميهستن است،سختمورداحترامبلن 

ارواح141 حضور به اعتهاد فريرر، نظر به از،(. يکي درختان، در اجنه و مردگان خ ايان،

رش دهن ۀيکيازمراحلتوان نشانا بادرختاستکهميباورهایق يميبشردرارتب

(.مفهومدرختبهمثابۀمنر گاهايردان164دينيانسانب ویبهشماررود)همان،باورهای

هایايرانيدردورهاسالميتوجیهتازهيافتوبههاوارواحمردگاندرعهاي وسنتوپری

رفتباورسویاين ایيامه سيدرپایآنبهخاکساردهش هزادهامامکهبررگمردی،

(.1981:11،)بهاراست

 ای آن اسطوره نمودهایکوزه و 

است؛درروايتسومايناينقصهایاسطورههایيکيديگرازبنمايهدخترـنمادکوزه

به،کوزهفرهنگنمادهاشود.درکتابقصه،دختربهکوزهتب يلونردهمسرشبردهمي

.شودهایدراوي یمعرفيميعنوانيکيازنمادهایزنانۀرايج،درهن وبرخيازنحله


استکهبرنمادیریحاصلخترينرقصدرکوزه،مربو بهي آيینق يم”

مي تأکی  کوزه کن جنسي طريق. از کوزه نمادين مفهوم او ین واق  در

عنهم به است؛ رحم و زه ان با آن پن اری خورشی ذات تصوير مثال، وان

یاستکهبهدورآننوارچرمینسرخرنگيبهطورمارپیچاها،کوزهدوگون

کنن ۀومارپیچ،جرثومۀمردانهوباروربستهش هاست.کوزهنمادبخشزنانه

دار،هرفياستکهآبازهایيونانباستان،کوزۀدستهآناست.درنهاشي

ح نماد و ريرد مي فرو جویآن خیری کلي،اصل طور به است. نهرها و ها

(.691ـ1984:692،)شوا یه“داربهاصلزنانهارتبا داردکوزۀدسته



هایايرانباستاننمادیمتعلقبهدخترانوزنانبهويژهدخترانباکرهکوزهدرآيین

شارهکردکهبناتوانبهآيیندزدي نآببرایشاهدرروزهاینوروزابرایمثالمياست.

هایحاملآبرابرایشاهکوزهبايستتنهادخترانمي،ا محاسنواالض ادبهقولمؤ ف

.(1981:114)رضي،آوردن مي


که” فروردين ششم جشن شب رو”در “هوزه

مي1 تمامخوان ه ش ،

ش ن ،کوزۀسبریراکهقبالًهرک درآنزرتشتیاندرآتشک هجم مي

نشستوبهترتیب،اشیاءآوردن ودخترنابا غيميختهبود،ميچیریان ا

(.192)همان،“آورديدرمراازکوزه



                                                 
1 Havzarû 
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بودن پذيرا نماد و زنانه عنصری مهعر، آب هرف هر و کوزه يونگ نمادشناسي در

(.1918:119رود)يونگ،عنصرزنانهبهشمارمي

اسطورهمايهبن های ای دختر قصه در نیر است؛ديگری بررسي قابل کنار درخت و

هفت مراحل گمش هگانهمثالً شوهر يافتن برای دختر که ي ای آنها از ک ام هر در اش،

است“دوموزیوايناننا”ينيا نهرنیبده ،يادآوراسطورۀدست باسخودراازدستمي

 يافتن برای ايناننا آن در همسرشکه طبق بر و کیگال ارش دستور به بنا جهان، قانون

هايشگذرد،جلویهردروازهي تکهاز باسگانهميهایهفتزيرين،هنگاميکهازدروازه

(.13ـ1981:21،)هوکآورديدرمرا

 

گیری نتیجه

جنوباستانفارساستکهدررايجدريکيازص هاقصهعامیانه“دخترودرختکنار”

شناسيم لپراپکهخ يشاستفادهازريخت.تحلیلقرارگرفتواينمها هموردبررسي

قصه برای را آن اين است، نموده تع يل ايراني ميهای فراهم را تاامکان نخستسازد

قصهيتصو ساخت و شکل درباره کلي ری عامیانه های شود ترسیم ايراني سا  اينو از

استفادهایاينآثاررهتحلیلاسطويعنينمادشناسيويابيبهه فديگربرایدستهايافته

اينقصهدرفرهنگهایمونهآم هوجودنمهمبهدستهایتهيکيازنکشود. هایمتع د

هایفکریمايهازچن جهتقابلتأملاست:نخستاحتمالوجودبناستکهديگراقوام

قابلروابطوتعامالتفرهنگيدوم؛ذهنييکسانمیانايناقواموا گوهایکهنمشترکو

 قابل مها ه اين از فراتر مجا ي در موارد اين از ک ام هر که آنها میان ویریگیپمالحظه

چگونه؛هایاساطیریقصهنیرقابلتأملاستمايه.همیناصلدرموردبنهستن مطا عه

کهدراينمها هبهصورتنمونه)“کوزه”و“درخت”پیراموناقواممختلفباورهایمیان

کهمتخصصانبرخيايننظريههرچن (مشابهتوجوددارد. عهقرارگرفتهاستموردمطا

قصه ج اتمامي پريان ميهای باقي بعی  گماني ح  در است واح ی قصه از اماش ه مان ،

تنی ههستن همهایاو یهخودآنچناننردي ودرهادرپوستهکهبرخيقصهباي پذيرفت

مان هازدورانهایباقيش نوشتهبررسينمود.بيج اازهمهاراتوانآنکهبهراحتينمي

اسطوره و باستان شاياني کم  زمینه اين در موجود اينهای بیشتر ش ن روشن برای

 موضوع نظرکردخواهن  اههار برای اما قصهقطعي، اصلي منشا نیستن .درباره کافي ها

تروادبیاتشفاهيمناطقايران،بانگاهيعمیقپیشنهادمؤ فاناينمها هايناستکهاگر

ایعظیموایموردمطا عهقراربگیرد،پ ازچن ی،مجموعهازمنظرنمادشناسياسطوره

باورهاواعتهاداتکهنبهعنوان،ایهایاسطورهمايهفرهنگي،بنهایويژگيانگیرازشگفت

پايه از هایيکي انسانهایپژوهشاصلي مطا عشناسي هو اقوافرهنگي ايراني فراهمم

ياب .غنایعلميبیشتریميرون اينمطا عاترانیرگرددومي
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