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  »دختر نارنج و ترنج«ة شناسي قص نقد اسطوره

قصههاي فرهنگي كاربرد نارنج، ترنج و انار در اين  زمينه  و بررسي پيش
* 

  

  

مصطفي موسوي
  

  تهراندانشگاه زبان و ادبيات فارسي استاديار 

 ثمين اسپرغم
*

  

  بان و ادبيات فارسي ارشد زكارشناس

  چكيده

ههاي جهاني     فهرست تيپ  كه در    دختر نارنج و ترنج   ة  قصثبت  408  با كد جهاني   هاي شفاهي   قص 

يت در دست اسـت  اها رو  دهقصهاز اين . هاي مشهور ايراني است قصهو شناخته شده، يكي از  

ر شـاهزاده كـه در دل       ماية مرگ و باززايي معشوق يـا همـس          بن. اي دارد   هاي اسطوره   مايه  و بن 

هـايي چـون حـضور        نشانه. ها جاي دارد، يادآور اسطورة ايزد گياهي يا شهيدشونده است           ميوه

 بـا اسـطورة ايـزد       قـصه  گواهي ديگر بر ارتباط اين       ،اسب، موهاي بلند دختر و پيوندش با آب       

ها   ختر از دل آن    د ها  ترتيب در بيشتر روايت     ر كه به  از سوي ديگر، نارنج، ترنج و انا      . نباتي است 

در گذشته، تـرنج    .  است در پيوند  هاي كهن و اساطير       آيد نيز با باورهاي مردمي، آيين       بيرون مي 

   بركـت و    شـده و انـار نـشانة        روري شمرده مـي   بختي، بهروزي و با     ه نماد نيك  و نارنج نزد عام 

ها در رسوم     وهفرزندآوري و در پيوند با اساطير عشق و زايش بوده است؛ به همين دليل اين مي               

پيرو همين باورهاست كه دختـر زيبـارو يـا همـسر            . خواستگاري و ازدواج كاربرد داشته است     

آيد ها بيرون مي از ميان اين ميوه دختر نارنج و ترنجة آيندة شاهزاده در قص  .  

 باززايي، ايـزد گيـاهي، نـارنج، تـرنج، انـار،            ،دختر نارنج و ترنج    اسطوره،: هاي كليدي   واژه

  .هاي عاميانهباور

                                                 
 s_espargham@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

  27/11/89: تاريخ پذيرش    4/7/89: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1

ند  هـست سرزمين هر هاي مردمان عامة  ها، باورها و سنت    ها بازتاب تخيالت، انديشه     قصه

 ةها مجموعـ    ها و افسانه    قصه. اند  امروز رسيده   سينه به    به  كه پس از هزاران سال نقل سينه      

مختلفـي  ي  هـا      از ديـدگاه   ،مردمان را در دل خود دارند و به همين سبب         هاي      بيني جهان

  .ندا قابل بحث و بررسي... شناسي و شناسي، جامعه شناسي، مردم چون روان

كهن را در بسياري از     هاي      پاي اساطير و آيين   توان رد   مي ها  قصهها و      افسانه ةبا مطالع 

شناسان معتقدنـد موضـوع اصـلي بـسياري از           قصهان و   پژوهشگرگروهي از   . ديدها    آن

 ايـن   يـابي    و ريـشه   ان و اساطير است؛ به همين دليل در تحليـل         ها، باورهاي پيشيني    قصه

  توجـه كـرد كـه      ديرينهاي      بايست به باورهاي كهن و آداب و رسوم و آيين           ها مي   قصه

تايلر. ادوارد ب براي نمونه   . شكل عملي اساطيرند  
1

 بـا بررسـي     ،شناس انگليـسي     مردم ،

در بافـت ادبيـات     هـا     آنو تحليـل    و نيز تجزيه     ناميد  مي» بقاياي فرهنگي «آنچه او خود    

 عقايـد مربـوط بـه       ة مطالعـ   راه  و از   دست يافـت   هاي جادويي   عاميانه به چگونگي نظام   

ثير آن بر اساطير و اديـان       و تأ ) گراييجان(» ميسم  آني« و تطير به نظام      ارواح، سحر، تفأل  

 سـومي پژوهش در اعتقـادات و آداب و ر فرهنگي  بقاياي    از نظر تايلر،   .و مذاهب رسيد  

 ، نقش و كاركردي داشته و دارنـد  وه معنا كه در گذشته و همچنين امروزه نزد عام      است

 مـذكر و    او، بـه گمـان      .پندارنـد   معنا مي   را خرافه و بي   ها    آن امروزي   ةاما جوامع پيشرفت  

  ماه و خورشيد در زبان و ادبيـات عاميانـة          هاي طبيعي چون    نث بودن برخي از پديده    مؤ

هـاي كهـن      وامع امروزي نيز از بقايـاي آيـين جـانگرايي در فرهنـگ            مردم بسياري از ج   

 آهنـي ماننـد قيچـي،       از آهن و اشياء   را   و پريان يان   ترس ارواح خبيث و جنّ     تايلر. است

هـاي شـرق و غـرب وجـود            بسياري از سـرزمين    ةكه در فرهنگ عام   ... سنجاق، سيخ و  

در آن  . دانـست   مـي  يم ناشي از باورهاي بسيار كهن مربـوط بـه عـصر حجـر قـد               ،دارد

داشتند  پنداشتند و آن را منفور مي       آور مي  جديد را زيان  ، فلز   روزگار
 

به نقـل از بلوكباشـي،      (

1369 :98-99.(  

اندريو النگ 
2

 ةبا توجه بـه نظريـات تـايلر و مقايـس          شناس انگليسي نيز       مردم ديگر،  

هـا بـه    قـصه اصـل   به اين نتيجه رسيد كه ،هاي اروپايي، آسيايي و اساطير كالسيك   قصه

گردد مياب و رسوم و معتقدات گذشتگان بازآد
 

  .)9: 1384، به نقل از خديش(



 235                   ...دختر نارنج و ترنجة شناسي قص نقد اسطوره               12و  11شمارة / 3سال 

هـاي      قـصه هـاي       ها را از منابع و خاستگاه        اسطوره ،شناس مشهور روسي    قصه ،پراپ

هـا و آداب و رسـوم         ها را بايد بـا آيـين        قصهدانست و بر اين باور بود كه اين           مي پريان

گـردد    ميها و آداب باز     ه كدام يك از آيين    ها ب   يك از موتيف    د كدام سنجيد تا معلوم شو   

  زنـدگي اجتمـاعيِ    هـاي   بقايايي از شكل  ها    آنكه  ؛ چرا با يكديگر چيست  ها    آنو ارتباط   

 ةانـد و بـا بررسـي ايـن آثـار، سرچـشم               و آداب و رسوم را در خود حفظ كرده         منسوخ

  .)197-196: 1371راپ، پ( ها آشكار خواهد شد قصههاي  بسياري از موتيف

هايي   روايت.  تفاوت بنيادي با يكديگر ندارند     قصه اسطوره و    ،به باور لوي استراوس   

 د و هـستن اي ديگـر اسـطوره        شـوند، در جامعـه       پريان شمرده مـي    ة قص اي  كه در جامعه  

 در جوامـع مختلـف      قـصه داليلي براي تمايز گذاشتن ميـان اسـطوره و          او  اما  . برعكس

  : شمرد برمي

ها كه در اسـطوره وجـود دارد، سـاخته            تري از آن    هاي ضعيف   ها بر بنياد تقابل     قصه

 بلكـه بيـشتر     ،شناختي و مابعدالطبيعي و طبيعي ندارنـد         كيهان ةها جنب   قصه. اند  شده

 ةشـد  جـايي تـضعيف     جابـه  قـصه بـه اضـافه،     . محلي، اجتماعي و اخالقي هـستند     

شتري  امكانات بي  قصه... ره است تر آن خصلت اسطو     ق قوي مضموني است كه تحقّ   

جايي آن نـسبتاً آزادتـر اسـت و بـا گذشـت زمـان        به دارد، جا براي بازي عرضه مي   

  .)68-67 ،همان( كند  اختياري و دلبخواهي پيدا ميخصلتي

در ايـن انـدك     هـا     آنشناسان و شرح و بررسي       قصهات  يها و نظر    پرداختن به روش  

 ، امـا آنچـه روشـن اسـت        . بيـرون اسـت     هـم   كـار مـا    ةگنجـد و از محـدود      مجال نمي 

و بنـابراين  هـا   آنثيرپذيري ادبيات عاميانه از فرهنگ و باورهاي سرايندگان و راويـان   أت

 بررسـي   ،شك بي. شناسي است   قصههاي    در پژوهش   اين باورها  ه به اهميت و لزوم توج   

 اسـت، ل سـاليان  بـشر در طـو  هاي   ها و آرمان ها كه بياني نمادين از باورها، انديشه      قصه

 در  . كامـل نخواهـد بـود      - تايلر بقاياي فرهنگي   ة يا به گفت   -بدون توجه به فرهنگ توده    

هـاي فرهنـگ تـوده ماننـد          بايست ادبيات و ديگر بخش      هاي ادبيات عاميانه مي     پژوهش

      را با هم و به صورت تطبيقـي مـورد          ... ه و باورهاي عاميانه، آداب و رسوم، پزشكي عام

  . بررسي قرار داد
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  پيشينه و روش تحقيق. 2

هاي متفاوتي در مناطق مختلـف       هاي مشهوري است كه با نام       قصهاز   نارنج و ترنج   دختر

. است شده   ثبت 408ها با شمارة      قصهالمللي     در فهرست بين   قصهاين  .  رايج است  ايران

شـود    دختري زيبارو مي   ةباخت اي است كه نديده دل       ماجراي شاهزاده  دختر نارنج و ترنج   

هـا و باورهـاي       پاي اساطير و آيـين    ردتوان    مي قصهاين  در   .اي جاي دارد      كه درون ميوه  

 -ه، آب و اسب   هايي چون باززايي دختر و ارتباط او با گيا          مايه  بن. ديد روشني كهن را به  

هـايي ماننـد نـارنج، تـرنج و       و نيز پيوندش با ميـوه    - دارد اي   ويژه كه در اساطير جايگاه   

تواننـد از      همگي مي  -ه حضور و نقشي پررنگ دارند     در اساطير و باورهاي عام     كه   -انار

  . ند شوشناسي نقد و بررسي ديدگاه اسطوره

شناسـي،    ايـت شناسي، رو   هاي مختلفي چون نشانه     توان از ديدگاه     را مي  قصهالبته اين   

وجـود در    م هاي بـسيارِ    مايه  از نظر بن   توان   مي ن همچني .بازنگري كرد ... شناسي و   ريخت

  از لحـاظ يـا و ... جـو و  و فرزندي پادشاه، فرزنددار شدن با نـذر، جـست    جمله بي  آن از 

 اما هـدف مـا      .مورد بررسي قرار داد   ...  همچون پيرزن، كولي، ديو و     قصههاي      شخصيت

فرهنگـي و   هاي      زمينه ش و نيز پي   قصهاي اين     اسطورههاي    مايه  بررسي بن  ،در اين نوشتار  

  . استآند نارنج، ترنج و انار در اساطيري كاربر

 نيـز   بارة اسطورة ايزد گيـاهي يـا شهيدشـونده در اسـاطير و            هايي در    پژوهش ،پيشتر

در برخـي  » خـون سـبز  «يـا  » اعجـاز قطـره  «ماية باززايي قهرمان يـا         بن تحقيقاتي دربارة 

 است هاي پريان انجام شده     قصه
3

 و  408مايه در قصة شمارة       كنون، دربارة اين بن     اما تا  .

دربـارة  .  نگرفتـه اسـت    صـورت اي اين افسانه پژوهش مستقلي        هاي اسطوره   ديگر جنبه 

هـا نوشـته      ها و فرهنگ    المعارف  �هاي يادشده نيز پيش از اين مقاالتي در برخي داير             ميوه

طـور خـاص در قـصة          هـا و بـه      قـصه هـا در       اما در باب نقش و كـاربرد آن        . است شده

دختـر  ة  اين مقاله پژوهشي است بينـامتني در قـص        .  است موردنظر پژوهشي انجام نشده   

ـ   آن، جايگاه نارنج وها و ابعاد اساطيري     مايه   كه بن  نارنج و ترنج   ه و  ترنج و انار نـزد عام

ماية اين افسانه بررسي كرده      و پيوندشان را با درون     ها  اين ميوه در اساطير، معاني نمادين     

  .است
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اي   هاي اسطوره   مايه  افسانه بررسي و نمادها و بن      روايت از اين     26 در اين پژوهش،    

ها مشخص شده اسـت      موجود در اين روايت   
4

 بـا كنـار هـم قـرار دادن ايـن            در ادامـه   .

ـ ها و باورهـاي عا      هاي مختلف و نيز با توجه به آيين         ها در روايت    ها و نشانه    مايه بن ه و  م

هـاي    بيشتر مـوارد در روايـت  ترتيب در به(هاي نارنج، ترنج و انار         ميوه ةاساطيري دربار 

 تا تحليلي از ايـن افـسانه و   ه است تالش شد)جاي داردها  آن درون    دخترْ ،موردبررسي

 قـصه ها در اين   اين ميوه مورد توجه قرار گرفتنِايِ هاي فرهنگي و اسطوره   زمينه نيز پس 

  . ارائه شود

3.هاي آن  و روايتدختر نارنج و ترنج ة قص  

 : وجود دارد   در نواحي مختلف ايران    هايي متفاوت    با نام  هاي بسياري  روايت قصه  اين از

، انـار   دختـر چـل   ،  دختران انار ،  نارنجي  دختر هفت ،  نارنج و ترنج طال   ،  دختر نارنج و ترنج   

.)408ش :1371 ك مارزلف، .ر( ... و خون برفي ،  دختر سوسه خياره  
 

 آن را بـا نـام       ،امـا اغلـب   

ها در    ها و كاستي    اي افزوني    جدا از پاره   قصهاي اين   ماجر. شناسند  مي دختر نارنج و ترنج   

  : از اين قرار است،جزئيات روايات مختلف

. كنـد   بـراي فرزنـددار شـدن نـذري مـي         . و فرزندي ندارد  است  پادشاهي پير شده    

كنـد تـا     نذرش را ادا مـي پادشاه هر سال. شود  رده و صاحب پسري مي    نذرش برآو 

بـا شـنيدن نـام      ،   هنگـام اداي نـذر     ها  از سال  در يكي    .شود   بزرگ مي  شاينكه پسر 

بـر  ...) نارنج، ترنج، انار، خيـار و     (اي    ه كه درون ميو   )اغلب از زبان پيرزني    (دختري

جـوي  و  پسر بـه جـست    . شود  عاشق مي ،   در سرزميني دور جاي دارد     يدرختان باغ 

سه يـا هفـت يـا چهـل         (ها    هايي، ميوه   با پشت سر گذاشتن دشواري    . رود  دختر مي 

هـا بيـرون      هـا دخترانـي زيبـا از دل آن          با باز كردن ميـوه    . آورد  دست مي  را به ) ميوه

 نـدارد و دخترهـا      يشاهزاده آب و نـان    . خواهند  آيند و از شاهزاده آب و نان مي         مي

كنـد و      باز مي   آخرين ميوه را   ،هاي دختر   پسر پس از فراهم كردن خواسته     . ميرند  مي

بـه  ) ن لباس يا خدم و حشم     براي آورد (زاده  شاه. ماند  به اين ترتيب دختر زنده مي     

 دختـرِ . مانـد    مـي  اي  بر باالي درختي در نزديكي چشمه     هم   دختر   .گردد  ميشهر باز 

بيند و از سرگذشت او آگاه  آيد و دختر را مي كولي سياه و زشتي به كنار چشمه مي     

) درخـت يـا گـل     (از خـون دختـر گيـاهي        . كـشد   او با حيله دختر را مـي      . شود  مي
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آيـد و كـولي بـا         پسر مي . نشيند  كولي به جاي دختر به انتظار شاهزاده مي       . ويدر  مي

پـسر بـا نـاراحتي او را بـه شـهر      . فريبـد   او را مي  اش، تراشي براي تغيير چهره    دليل

و آن است شود كه از خون دختر روييده      اما پيش از رفتن متوجه گياهي مي       ؛برد  مي

 ولـي هـر بـار از آن چيـزي       ؛ را از بين ببرد    كوشد گياه   كولي مي . آورد  را با خود مي   

اغلـب  ( آيـد و سـرانجام دختـر درون شـيئي           ديگر پديد مي  )  يا شيئي  گياه، جانور (

اغلـب  ( پـس از ماجراهـايي  . مانـد  يابد و نزد او مـي   پيرزني راه ميةبه خان) چوب

. كنـد   شناسد و با او ازدواج مـي        شاهزاده، دختر را مي   ) نگهداري از اسب بيمار پسر    

  .شود مجازات ميهم كولي 

ايـن  ها بيشتر در جزئيـاتي ماننـد           چنين است كه اشاره شد و تفاوت       قصهخط كلي   

 چگونگي عاشق شـدن شـاهزاده كـه         ؛هاست هايي كه دختر درون آن      ميوه: شود  ديده مي 

 روش گذشـتن    يرزن و گاهي با شنيدن حكايتي است؛       به دليل نفرين پ    ي گاه ،گاه با دعا  

 چگـونگي شناسـايي     ؛هـا   دست آوردن ميـوه    ها و به    هاي پاسبان درخت  پسر از ميان ديو   

هـا    آن يا جانوراني كه دختر پس از كشته شـدن بـه شـكل               ء اشيا ؛دختر توسط شاهزاده  

 و  707 ةهـاي شـمار     قـصه هـاي     مايه  بعضي از بن    نيز ها   در برخي روايت   ... .آيد و   درمي

B425
*

  .)جا همان(به داستان افزوده شده است  

ثبـت شـده     سه پرتقـال   با نام    قصه اين   ،هاي شفاهي جهاني      قصههاي    تيپ رستفهدر  

هـايي از      بـا بخـش    قـصه هاي اروپايي ايـن        برخي روايت  ،اساس اين فهرست   بر. است

  تركيـب شـده    709 و   A510  ،516،  425،  403،  400،  314،  313،  310 هاي شمارة   قصه

ـ    ةها شيو   همچنين در برخي روايت   . است راي از سـر راه برداشـتن دختـر          دختر كولي ب

 را بـه    اوكردن سوزني جادويي در سر دختـر پرتقـال           با فرو  كه اي    گونه  به ؛متفاوت است 

باغبـان يـا آشـپز كبـوتر را         . رود   شاهزاده مي  ةكند و كبوتر به باغ يا قلع        كبوتري بدل مي  

 آن را    و بـد يا  سرانجام شاهزاده سوزن را در سر كبوتر مي       . دهد  گيرد و به شاهزاده مي      مي

 كنـد   ازدواج مـي اوگـردد و شـاهزاده بـا       مي دختر به شكل نخست خود بـاز       .آورد  ميدر

)Uther, 2004: No. 408(.  

   و اسطورة ايزد گياهيدختر نارنج و ترنج .1-3

فـرد   جـانور و گـاه شـيئي از خـون يـا گـور              ،مرگ و حيات دوباره يا پديد آمدن گيـاه        

مايه را عـالوه بـر       اين بن . هاست  قصهاي آشنا در      ايهم اي، بن   ديده و اغلب ستم  شده   كشته
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در تيـپ   . تـوانيم ببينـيم      نيـز مـي    970 و   780،  467،  407هاي شمارة     قصه در   408تيپ  

خـانواده در بيابـان     . راند   مي  از خود  راها    آنگيرد و     اش خشم مي   ، شاهي بر خانواده   407

شود، زن و فرزند دوبـاره بـه          يها كه شاه پشيمان م      شوند و پس از سال      به گل تبديل مي   

 چون دختـر از ازدواج       و ربايد  را مي  دختري    ديوي 467 ةقصدر  . آيند  شكل انسان درمي  

شـود و      به گل يا جواهر تبديل مي      خون دختر . برد  زند، ديو سرش را مي      با ديو سربازمي  

    تيابـد و او را نجـا        ها يـا جـواهرات، دختـر را مـي            همين گل  پسري با دنبال كردن رد 

اي   رويد و چوپاني از آن نـي        ، خيزراني مي  ي مظلوم  از خون دختر   780در تيپ   . دهد  مي

 قـصه شخـصيت شـرير   . گويـد  ميختر را بـاز  داستان د ، ني هنگام نواخته شدن    .سازد  مي

ويد و از درون يكـي از       ر   اما از خاكستر آن گياهي مي      ؛كند تا آن را از بين ببرد        تالش مي 

 نيز از گور زوجي عاشق، درختـان سـرو و      970 ةدر قص . آيد   دختر بيرون مي   هايش  ميوه

  .)Ibid, No. 407, 467, 780 & 970( رويد اي خار مي از گور شخصيت شرير، بوته

چنـين  .  يافـت هـا  قـصه  اين ةماي اي همسان با بن    مايه توان بن    مي ،با نگاهي به اساطير   

 شهيدشـونده و آيـين ازدواج    ايـزد گيـاهي يـا ايـزد    ةمايه از اسـطور   نمايد كه اين بن     مي

اي كه در اساطير بـسياري از منـاطق جهـان ديـده         مايه مقدس سرچشمه گرفته است؛ بن    

  .شود مي

   دار    عهـده  (پريـستار  - بـا زن   )مظهر خداي باروركننـده   ( شاه   در آيين ازدواج مقدس 

ـ       ك   ازدواج مي  ) مادر يا عشق و باروري     ةنقش اله   .مين شـود  أرد تا بركت و بقاي جامعه ت

شد و بـه جهـان        بخشنده هر سال كشته مي      بركت ةدر اين آيين، خداي باروركننده يا اله      

شـدند،    مردند يا ضـعيف مـي        گياهان و جانوران مي    ة در اين هنگام هم    .رفت  مردگان مي 

 و  الهـه از جهـان مردگـان       با بازگشت  .شد  رفت و توليدمثل متوقف مي      حيات از بين مي   

  ازلي بـود و هـر سـال    اين فرايند.شد يه توليدمثل برقرار م   دوبار ، باروري ة اله ازدواج با 

 دموزي يي مانند ها  داستان .)264: 1384  و 424-423: 1386بهار،  (افتاد    اتفاق مي 
5

 و اينانا  
6

كـه   

زبعدها تمو 

7

 و ايـشتر   
8

 و پـس از آن مـردوخ       
9

آشـور و ايـشتر خوانـده شـد، داسـتان           / 

ايزيس
10

 و ازيريس  
11 

قيـه  يآفروديت كه در اصل به مـردم فن        آدونيس و     داستان ،در مصر 

تعلق داشت و در قرن پنجم پيش از مسيح به آتن رسيد، داستان سيبل             
12

اتـيس  و   
13 

ه كـ 

ذيـل همـان    : 1384ك فـضايلي،    . بيـشتر ر    بـراي مطالعـة   ( در اصل متعلق به آسياي صـغير بـود        
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بـه ايـن     ، همگـي   راماين در هنـد     داستان داستان سياوش و سودابه در ايران و      ،  )ها  مدخل

انسان كشاورز نخـستين بـا       .گردد  مي هاي پيش از تاريخ باز      ن كشاورز در دوره   انساباور  

 كه در گرو به خاك سپردن دانه در زير زمين و نيست شدن آن               ،يند حيات گياه  اديدن فر 

اش است، به اين نتيجه رسـيد كـه مـرگ و دوبـاره زنـده شـدن                    و سپس زندگي دوباره   

توانـد     نمي ،كه نمادي از زندگي گياهي بود     هم  ايزد نباتي   ي  حت ؛مردگان نيز ممكن است   

خدايان گياهي بيانگر برداشت    دوبارة   مرگ و زندگي     ةاسطور. از اين باززايي فارغ باشد    

 ،بهـار (  سير تحول طبيعت و زندگي گياه است       هني اقوام كشاورز پيش از تاريخ دربارة      ذ

1386 :427-428(.   

هـاي يادشـده،      قـصه  و ديگـر     408شـماره   ة  قـص وجه مشترك ميان اين اسـطوره و        

قهرمان، چه در شكل و كالبد نخستين خود و چه بـه صـورتي              دوبارة  باززايي و زندگي    

اي مرگ و زندگي دوباره در باورها و معتقدات بـشر              اسطوره ةماي  بناز ديرباز،   . نو است 

يج كه جايگاه اسـطوره  تدر به.  استوجود داشته و البته در پيوند با ايزدان و الهگان بوده          

العـاده بـه      ويژگي خـارق   و اين    هاي پريان   قصهبه  مايه    اين بن ،  تر شد   رنگ در جوامع كم  

  زيـرا همگـام بـا      ؛ طبيعي تحول اسطوره است     اين روندِ  . راه يافت  ها  قصههاي    شخصيت

 از پشتيباني ايمان مـردم       كه  اساطير ، باورهاي مردمي   دگرگوني در   جوامع و  تحوالت در 

  را كـه    آنچـه  درواقع اساطير . شوند  اند، با مفاهيم اجتماعي جديد همساز مي        م شده محرو

 قـصه گـاه راوي     هر. كنند  نمايند، تصحيح مي    معمول مي نا تحوالت جديد جامعه     در اين 

امـا  .  استقصهآيد كه همان  كار گيرد، روايتي نو از اساطير پديد مي       را بپسندد و به   ها    آن

 ة ترتيـب رابطـ     بـه ايـن    ؛مانـد   ثابت مي ها    آن در   يهاي ديگر   خشجدا از اين تغييرات، ب    

 يبـه سـخن   . شناسي است   شود و قابل باز      اساطيري آن حفظ مي    ةروايت داستاني با ريش   

 در فقـط  اما اين تغييـرات  ؛آيد  مي پديدديگر، در طول زمان تغييرات بسياري در اساطير         

ـ   بـن . دنباشـ تضاد   اصلي آن در     ةماي د كه با بن   ق دار صورتي امكان تحقّ    بـاززايي يـا     ةماي

 ة همـ  ،طـور كلـي      بـه  .تبديل شدن به گياه يا جانوري پـس از مـرگ نيـز چنـين اسـت                

 ايـزد   ةاي بـا اسـطور      گونـه  كنند، به   شخصيتي را روايت مي   دوبارة  هايي كه حيات      مايه  بن

ان طلسم شدن و به خواب رفـتن جـوان          پژوهشگركه برخي    طوري  به ؛نباتي پيوند دارند  
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انـد  ته را نيز بازتابي از همـين موتيـف اسـاطيري دانـس    نشو بيدار شد   سنگ صبور ة  قص 

  .)127: 1384 مختاريان، ؛295: 1371، مزداپور(

   نيـز بقايـايي از همـين اسـطوره         408هاي متناوب دختر در تيپ        مرگي و باززايي   بي

 ي گـل ا ، به شكل درخت يـا بوتـه   دختر پس از كشته شدن   قصهگفتيم كه در اين     . است

ويـژه    نمـاد زنـدگي هـستند و بـه         گياه و درخـت   . گيرد  ي را از سر مي     زندگ آيد و   درمي

 درختـان برهنـه از بـرگ         زيـرا هـر سـال      ؛ مرگ و باززايي است    هاي درخت نشانة    برگ

 درخت جهان زيرين را با جهان برين و         ،افزون بر اين  . زنند  شوند و دوباره جوانه مي      مي

مـين را   هايش زيـر ز      آسمان و ريشه   ،هاي درخت    و ريشه  ها  شاخه. دهد  آسمان پيوند مي  

 ايـزد شهيدشـونده نيـز كـشته         .)ذيـل درخـت   : 1384فـضايلي،   ( سازند  با يكديگر مرتبط مي   

رود و با خود بركـت و توليـدمثل را از روي    شود و به زير زمين و جهان مردگان مي   مي

ـ           ه زنده مي   دوبار اين ايزد . برد  زمين مي  گـردد و بركـت و        ميازشـود و بـه روي زمـين ب

 عـشق   ةمرگ و زندگي دوباره و ازدواج با اله        .آورد  همراه مي   طبيعت را به  دوبارة  حيات  

گياهـان و بـاروري حيوانـات    دوبـارة  و باروري، نماد مرگ جهان نباتي و سپس رويش    

ـ  ؛ل نيز با روح مردگان در ارتباط است       گُ .بوده است  هـا نمـاد و الگـوي ازلـي روح            ل گُ

  .)ذيل گل: 1384يلي، فضا(هستند 

 ايزد گياهي   ة با اسطور   آن هاي ديگري از پيوستگي      نشانه دختر نارنج و ترنج    ةقصدر  

اي بيـرون     او از دل ميـوه    . ترين نشانه، پيوند دختر با گياهان است        روشن. نيز وجود دارد  

ـ   آيد، مدت زمان رفتن شاهزاده بـه شـهر را روي            مي كنـد، بـا شـاخ و          سـر مـي    ي درخت

اي گـل      به درخت يا بوته    شدن   كشته  پس از  گويد و سرانجام     درخت سخن مي   هاي  برگ

  .شود تبديل مي

 كـه    موهاي بلند دختر نارنج و تـرنج        اسب و  هايي چون    نشانه عالوه بر اين، حضور   

كـه ايـزد گيـاهي يـا         چرا ؛ بيانگر اين ارتباط اسـت     ن اشاره شده،  ه آ ها ب   در برخي روايت  

مرگي و باززايي    هاي بي   مايه به سخن ديگر، بن   . وند دارد شهيدشونده با اسب و مو نيز پي      

و نيز ارتباط    انگيز  موهاي بلند و شگفت     داشتنِ و خصايصي چون پيوند با گياه و اسب،       

كه در اين   است   ايزد نباتي    ةهايي از باوري كهن يعني اسطور        همگي پاره  ،با آب و عشق   

 دريايي  ه ماديان ورد بحث، دختر ب    م ةقصهاي    در برخي روايت   . است  بازتاب يافته  قصه
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؛  اسـت مهـم شاهزاده به دختـر  دوبارة همچنين نقش اسب در جلب توجه  . شود  بدل مي 

زاده و سالم و فربه بازگردانـدن   كور و لنگ و بيمار شاه اسبِ دختر با تيماركه اي    گونه  به

 هـم  هـا  در برخـي روايـت  . كنـد   به خود جلب مـي  را دوباره شاهزاده  توجه ،او به   اسب

خواهـد    دهـد كـه او مـي         كارهايي را انجـام مـي       فقط فهمد و   اسب، سخنان دختر را مي    

  .)320: 1352 انجوي، ؛59-58: 1379، خزاعي(

  در داسـتان   .اسـت گفتيم كه سياوش نمودي از ايـزد گيـاهي در ايـران بـوده               يشتر  پ

 وا از خـون     »خـون سياوشـان   «، باززايي او را به شكل روييدن گيـاهي بـه نـام              سياوش

البتـه چنـين    .  با اسب و سـواركاري نيـز پيونـد دارد          ،اما سياوش افزون بر گياه    . بينيم  مي

گيري اين ويژگي در حوزه و زماني خاص بوده كه با ويژگي گيـاهي                نمايد كه شكل    مي

 سـواركاري و ارتبـاط ايـن        ةبه بيان ديگر، خصيص   . او در زماني ديگر مربوط شده است      

اهميت و ارزش اسب و سوار يـا تـوتم اسـب اسـت كـه در                 به دليل   با آن،   ايزد گياهي   

 نماد سوار و سواركار كـه در        ، ترتيب به اين  .شود  سراسر فرهنگ هند و آريايي ديده مي      

بوده آوري و آب مرتبط    اصل با باران  
14

، در نهايت با جنبة ديگر وابسته به آب يعني گياه           

.)127: 1384،  انك مختاري .ر( و زندگيِ متناوبِ گياهي پيوند يافته است      
 

گفتني است اسـب    

رفتن در دريـا    رود و اين فرو     پيداست، در آب فرومي   كه از نامش      چنان ،يا ماديان دريايي  

 و  131همـان،   (طبيعي يعني جهان زيـرين اسـت        رانيز نمادي ديگر از ارتباط با نيروهاي ف       

127.(  

ـ  . اي شايان توجه است     نكته قصه،در اين   پيوستگي دختر با آب      س از بيـرون    دختر پ

را  هـاي او  كند و اگـر شـاهزاده خواسـته    ها درخواست آب و نان مي      آمدن از درون ميوه   

 آخرين ميوه را ، شاهزادهها  روايت  در بيشترِ   به همين دليل هم    .ميرد  فراهم نكند، فوراً مي   

برد تا بتواند با دادن آب به دختر از مرگ او جلـوگيري               اي مي   به كنار چشمه يا رودخانه    

 ؛اي ديگر از پيوند اين شخصيت با ايـزد گيـاهي باشـد              تواند نشانه   اين مورد نيز مي   . كند

سـوار بـا      و اسـب   داشتهكه اشاره كرديم، سياوش با نماد سواركار پيوند          طور  زيرا همان 

  .آوري و آب در ارتباط بوده است باران

ان گيـاهي و    هاي ايـزد    انگيز از ويژگي   ها، زيبايي و داشتن موي شگفت      افزون بر اين  

آمـده   روايت پهلوي نيـز      ةدر متن فارسي ميان   . داردنيز سياوش است و مو با گياه پيوند         
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هاي ديگر اقوام     مايه در اسطوره   اين بن .  كه اهورامزدا گياهان را از موي خود آفريد        است

 همـان، ( انـد   دانـسته   هاي ايزدان گياهي      نههمچنين مو را از نشا    . شود  اروپايي نيز ديده مي   

 نيز از موهاي بلنـد دختـر يـاد          دختر نارنج و ترنج    ةقصهاي    در برخي روايت   .)134-135

اش را   قدر بلند است كه تن برهنه      ها موهاي او آن     كه در برخي روايت    اي  گونه  به ؛شود  مي

 ماننـد  (ها دختر   اي روايت   همچنين در پاره  . پوشاند  ها مي    از ميان ميوه   هنگام بيرون آمدن  

 با پايين انداختن موهـاي بلنـد        )راپونزل در ادبيات اروپا   داستان  ودابه يا   داستان زال و ر   

 :1382وكيليان، (كشد  خود از باالي درخت، دختر كولي را نزد خود و به باالي درخت مي             

   .)57: 1386 كريستين سن، ؛318: 1352 انجوي، ؛102-103

   قصهها در اين  هاي فرهنگي كاربرد آن  زمينه ها و پيش ميوه. 2-3

، مورد توجه قرار گرفتن نـارنج، تـرنج و انـار از             قصهاز ديگر نكات قابل بحث در اين        

آيـد، در       هـا نيـز برمـي       قـصه كـه اشـاره شـد و از نـام ايـن              چنان. هاست  ميان انواع ميوه  

نج، انـار،   هاي متفاوتي چون نارنج و تـر        ، دختر درون ميوه   قصههاي مختلف اين      روايت

ها جايگاه دختر، درون نـارنج        طور كلي در بيشتر روايت       اما به  .است. ..خيار، هندوانه و  

هايي است كـه      آن بيشترين تعداد، مربوط به روايت     و پس از    )  درصد 68(و ترنج است    

) درصد23(برد  مي سر دختر درون انار به
15

.  

مايه يا موضوع داستاني را قداسـت        بن اسان يكي از داليل شهرت و رواج      شن  اسطوره

: 1371مزداپـور،   ( انـد    منسوخ و اسـاطير دانـسته      هاي دينيِ   و ريشه داشتنش در گزارش    آن  

ها و آداب و رسوم گذشته و باورهاي          ها، آيين  قصهبسياري از   خاستگاه  موضوع و   . )296

 و  قـصه يادشـده در ايـن      هاي      نمايد كه دليل كاربرد ميوه      مي چنين. كهن و عاميانه است   

ه با اساطير و اهميت و جايگاهشان نزدها، پيوندشان  ه آن هاي مربوط ب      رواج روايت  عامـ  

  .است

مقدس است و با اسـاطير عـشق و بـاروري           اي    مناطق جهان ميوه  از  انار در بسياري    

همچنين از اين ميوه در برخي آداب و رسوم مرتبط با ازدواج و زايـش نيـز                 . پيوند دارد 

هـاي       داشته و در آيـين     اي   ويژه ه جايگاه نارنج و ترنج هم نزد عام     . شده است   مي استفاده

ها در    رسد كاربرد اين ميوه     مي نظر  به .شده است   مياستفاده  از آن   خواستگاري و ازدواج    
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دربـارة  با همين باورهـا    ، يافتن همسر و ازدواج است     اش  هماي  كه درون  408 ةشمارة  قص  

  .ارتباط داردها و كاربردشان در اين آداب و رسوم  اين ميوه

  نارنج و ترنج. 1-2-3

شـده و مـورد      مـي هايي نيكو و سـودمند شـناخته           نارنج و ترنج ميوه    ،از ديرباز در ايران   

ويژه ترنج كه بارها در متون پهلوي به آن اشـاره و از آن بـه                  ؛ به  است توجه ايرانيان بوده  

همچنين معاني  همين موارد و    شايد  . اي نيك ياد شده است      ها و ميوه    بوترين ميوه  خوش

 نـزد  شان سـبب اهميـت و محبوبيتـ   -خواهيم پرداخـت ها  ه آن كه ب  -ها  نمادين اين ميوه  

انگيـز و    هـايي شـگفت      يعني ميوه  ،ها   و با اين ويژگي    قصهدر اين   شان   و نيز كاربرد   عامه

  .جادويي شده است

 سانسكريت نارنگه  ةنارنج يا نارنگ از واژ    
16

 طـور    بـه ، در گذشـته .است مشتق شده  

،  مانند ليمو  ؛ناميم  را مركبات مي  ها    آنشده كه ما امروزه       هايي اطالق مي    يوهكلي به همة م   

اي است با     خوانيم، ميوه   اي كه ما امروز نارنج مي       ميوه ... .پرتقال، نارنگي، نارنج، ترنج و    

: 1331 پورداوود،( منامي   پرتقال مي   شيرين آن همان است كه     ة گون .دو گونة ترش و شيرين    

براي (  دارد ي دارويي بسيار  نج از مركبات بسيار سودمند است و خواص       نار .)86  و 67-69

76-75: 1331ذيل مدخل نارنج؛ پورداوود، : 1382ك خضري، . نارنج رمطالعة خواص(.  

 در اروپـا، عروسـان از   .انـد  در غرب، نارنج را نشان پاكي و دوشيزگي عروسان گفته  

در . كنند  استفاده مي براي آرايش خود     نارنج است،    ةهاي درخت پرتقال كه از خانواد       گل

جريرة كرت 
17

 نيز گالب اين ميوه را هنگام بردن عروس به خانة داماد بر روي عـروس                

هايي از ايـران و نـزد ارمنيـان نيـز نـارنج               در بخش  .)17: 1374جوادي،  (پاشند    و داماد مي  

در جـشن   در اين مناطق رسـم بـوده كـه          . چنين كاربردي در مراسم ازدواج داشته است      

بـر سـر عـروس بگذارنـد و از مهمانـان بـا مربـاي                عروسي تاجي از گل يا بهارنـارنج        

بهارنارنج پذيرايي كنند
 

  .)جا همان(

 و ظاهراً به همين دليـل هـم         استهاي پرهسته نماد باروري       پرتقال مانند اغلب ميوه   

شواليه و  (ود  در چين باستان، تقديم اين ميوه به دختران جوان به معناي تقاضاي ازدواج ب             

پـسند    اي مردم    هم هديه  ها   و ژاپني  ها  نارنج در جشن سال نوي چيني      .)185: 1379،  ديگران
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 اگـر بـه دختـر       در ايـن مراسـم    . و به معنـاي طلـب خوشـبختي در سـال آينـده اسـت              

آورد   مـي  زودي فرزنـدي   داده شود، به اين منظور است كـه بـه         نارنج  اي    كرده ازدواج تازه
 

  .)نارنجذيل : 1379كوپر، (

در آيـين و    هـا     آن كـاربرد     نارنج و پرتقال و دقـت در       ة باورها دربار   اين  با توجه به  

مـورد بحـث كـه عـشق و         ة  قـص  ةماي  درون  تأمل در  رسوم همسرگزيني و ازدواج و نيز     

توان گفت احتماالً بيـرون آمـدن معـشوق يـا             جوي معشوق يا همسر است، مي     و  جست

 قـصه  ايـن    هزاده از ميان نارنج در روايات ايراني و پرتقال در روايات اروپاييِ           همسر شا 

  .ارتباط با اين باورها و رسوم كهن نيست بي

حال چـه بـه دليـل شـباهت در لفـظ و      كرده است؛  تداعي مينارنج همواره ترنج را  

 و يهمــاهنگي و چــه بــه جهــت شــباهتي كــه ايــن دو ميــوه بــه لحــاظ شــكل ظــاهر

  :است قوامي رازي نيز نارنج را جفت ترنج خوانده .شان به هم دارندهاي ويژگي

 اگر قوامي با توست هـيچ عيـب مـدار         

  

ترنج داني جانا كـه جفـت نـارنج اسـت            
 

  

  ) 18 ب 57: 1334    (                                                                 

ترنج يا بادرنگ به واژة پهلوي واترنگ      
18

 مانند نارنگ يـا نـارنج از ريـشة          وگردد    بازمي 

 شـكل و دراز     اما بيضي  اي شبيه به ليمو،     ترنج ميوه .  است سانسكريت نارنگه مشتق شده   

 .شـود   شاخه پهن است و از طـرف ديگـر باريـك مـي             به  متصل  از طرفِ  اين ميوه . است

 ميـوه   ربيشتمانند دارد و قسمت      هايي تاول   پوستي ضخيم، ناهموار و پرچين با برآمدگي      

پـورداوود،  ( دهـد    آن تشكيل مي   را همين پوست زرد معطر و گوشت سفيد درون پوست         

بـو و داراي فوايـد بـسيار         اي خـوش    ترنج ميوه  .)164: 1386 حاجي شريفي،    ؛79 و   74: 1331

ر  ايـن ميـوه د     ،در گذشـته  . )76-75: 1331ذيل بالنـگ؛ پـورداوود،      : 1382ك خضري،   .ر( است

 پلنيـوس،   ةبه گفت . شده و بسيار مورد توجه بوده است        بسياري از مناطق ايران كشت مي     

عنوان  هاي ترنج را به     ها تخم    نخستين ميالدي، ايرانيان و بزرگان پارت      ةحكيم رومي سد  

.اند برده كار مي بو كردن دهانشان به  خوشبرايچاشني در غذاهايشان و 
 

  

 در شمار   بندهشها ياد شده و در        بوترين ميوه  ن خوش عنوا  بارها از ترنج به    اوستادر  

ور  هاي مايه   ميوه
19

، خـسرو كواتـان و ريـدك      در ديگر متون پهلـوي چـون        .  است آمده 

اي نيـك و بـسيار        عنوان ميـوه   نيز از واترنگ به   ... و فرهنگ پهلويك ،  شايست نه شايست  
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در احاديث و متون اسالمي نيز از ترنج         .)78-71: 1331 پورداوود،(بو ياد شده است      خوش

 ؛178: 1385راونـدي،   (كيـد شـده اسـت       ها ياد و بر اسـتفاده از آن تأ          يوهبا عنوان برترين م   

  .)52: 1369مجلسي، 

 بختــي و بهــروزي بــوده و نــزد شــاهان، رســمِ  تــرنج رمــز نيــك،در ايــران باســتان

رنج طال و معنبر به نـشانه و اميـد پيـروزي و خوشـبختي بـه                 گرفتن و بوييدن ت    ستد  به

 مثقال  200ترنج زر و مشهور خسرو پرويز كه گويا از          . هنگام جلوس رواج داشته است    

بـسياري  . ، در ارتباط با همين رسم اسـت       )606 :1379سن،    نيكريست(بود  تشكيل شده   طال  

ايرانيـان تـرنج    . )114: 1386 گرامي،   ك.ر( اند  ن اشاره كرده  به آ نيز در اشعارشان    اعران  از ش 

دست گرفتن آن شگون دارد و سـبب         دانستند و معتقد بودند به      يمن مي   اي خوش   را ميوه 

 و بـه نـشان و       دارنـد   هم چنين باوري را دربارة نارنج      ها   چيني .شان خواهد شد   بهروزي

  .ندده  در جشن سال نو به هم نارنج هديه مي،نيت درخواست خوشبختي براي يكديگر

 گويـا    .هاي ازدواج و انتخاب همسر نيز كاربرد داشته است          در آيين ترنج  در گذشته،   

سـوي   رسيد، به    ازدواج مي  كه دختر پادشاهي به سنّ      هنگامياست  در گذشته رسم بوده     

انداخت و به ايـن ترتيـب همـسر آينـدة خـود را انتخـاب                  مرد دلخواهش ترنج طال مي    

.  گشتاسب از پدرش رنجيد و به صورت ناشناس به روم رفـت            اند كه  نقل كرده . كرد  مي

اش را   خواست همسر آينده    مي  دختر قيصر  زمان با رسيدن او به سرزمين روم،        همازقضا  

 ،غفـاري كاشـاني   ( سوي او ترنج انـداخت      شتاسب شد و به    گ ةباخت دختر دل . انتخاب كند 

249(.
 

و مردان با تقديم پرتقال به دختر       است  شده     در چين اين رسم با پرتقال انجام مي        

  .كردند خواستگاري ميها  آنمورد نظرشان از 

 نام برده كه در برخي مناطق       »نارنج و ترنج زدن   « از رسمي به نام      نامه  لغتدهخدا در   

كه داماد عـروس را بـه          هنگامي ،اين رسم بر اساس   . است    هندوستان رايج بوده   ايران و 

نظـر   به. زدند   نارنج يا ترنج مي     به همديگر   داماد  عروس و  ،آورد، بر درگاه خانه     خانه مي 

رسد اين رسم نيز در پيوند با باور كهن يادشده دربارة ترنج و جفت آن نارنج و فال                    مي

ـ  . است  گرفته     به نيت سعادتمندي زوج جوان انجام مي       ها بوده و   نه آ نيك زدن ب    ةبه گفت

شايان توجه است كه در نام برخي از        . اند  ساخته  از طال مي   در ايران اين ترنج را       ،دهخدا

 ماننـد  ؛شـده  ذكـر  » طاليـي «مورد بحث نيز براي نارنج و ترنج، صفت ة قصهاي   روايت
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  ايـن  .)198: 1353 لريمـر،    ؛56: 1386سـن،     نيكريـست ( نارنج و ترنج طال   و   طاليي دختر نارنج 

ها با     دختر يا همسر شاهزاده درون اين ميوه       داشتنِ  جاي اينكه شاهدي است بر     مورد نيز 

ها به دليـل      احتماالً اين ميوه  . ارتباط دارد و نيز رسوم يادشده     ها     آن  دربارةباورهاي كهن   

اي   قصه كار رفته است؛   به 408ة شمارة   قصهمين اعتقادات و نقششان در اين رسوم، در         

 از آنجـا كـه دنيـاي        ،به سخن ديگـر   . استعشق و دلدادگي و ازدواج      آن   ةماي  درون كه

ه    تحقّق آرزوهـا و رؤ     ها، دنياي   ها و افسانه    قصه اسـت، سـرايندگان و       بـوده  ياهـاي عامـ 

عـشوق و همـسر رؤيـايي شـاهزاده و          نيك را برگزيـده و م     هاي     اين ميوه  ها  راويان قصه 

 عشق و   بختي و   هايي كه نماد نيك     ؛ ميوه اند  تصور كرده ها    آن را درون    او سعادت   واقعدر

  .شده است ازدواج شمرده مي

اي نيكو و سودمند شناخته شـده و مـورد            عنوان ميوه    ترنج به  ،مختصر آنكه از ديرباز   

عنـوان   ن بـه ويژه كه بارها در متون پهلوي به آن اشاره و از آ        ؛ به   توجه ايرانيان بوده است   

هاي   رسد اشارات و تأكيد     به نظر مي  . اي نيك ياد شده است      ها و ميوه    بوترين ميوه   خوش

ه         پيامبر و امامان بر فوايد و اهميت ترنج ني         افـزوده   ز بر اهميت و محبوبيت آن نـزد عامـ 

اي از     هالـه   تدريج سـبب شـكل گـرفتن        همين خصوصيات ترنج و محبوبيتش، به     . است

اعتقاد به نيرويي مثبت در اين ميوه       : ه شده است  امون آن در ذهن عام    تصورات مثبت پير  

  .و شگون داشتن آن و بدل شدنش به نماد خوشبختي

  انار . 2-2-3

ر نيـز   انـا . آيـد    دختر از دل انـاري بيـرون مـي         ،پس از نارنج و ترنج     ،ها  در بيشتر روايت  

ـ    اي   ويژه همچون نارنج و ترنج جايگاه     ر ايـران و بـسياري از   د. ه داشـته اسـت   نـزد عام

انـار در   . شود و با اساطير و خـدايان پيونـد دارد           اي مقدس شمرده مي     مناطق جهان ميوه  

  .ها نيز نماد باروري است بسياري از فرهنگ

 ةشده و از فراواني و خوبي انار ايـران در همـ          اين ميوه در ايران كاشته مي      ،از ديرباز 

هـاي قـديم و جديـد يـاد شـده اسـت              هاي جغرافيايي قرون وسـطي و سـفرنامه         كتاب
 

  دارد ي دارويـي بـسيار    اي بسيار سودمند است و خواص       انار ميوه  .)272: 1386پورداوود،  (
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؛)ذيل انار : 1382ك خضري،   .ر(
 

پزشـكان معتقـد بودنـد در آن         ،در گذشـته  دليـل   همـين      به

  .)جا همان(وجود دارد » اكسير حيات«

. هاي گرمـسيري خـزان نـدارد         در سرزمين  اق دارد و  هاي سبز و برّ     درخت انار برگ  

 همين سرسبزي   .اند  سبز ناميده  ايرانيان باستان آن را درخت هميشه     سبب،  شايد به همين    

 ةهـايش و نيـز چـوب سـخت، گـل زيبـا و ميـو                 درخت انار و رنگ تند و شفاف برگ       

 اي   ويژه ها جايگاه   ار در بسياري از فرهنگ    تا ان است  اش سبب شده      رنگ و پردانه    خوش

كه آن را مادر زمين، زهدان طبيعت و نمـاد بـاروري، بركـت، فراوانـي و             اي  گونه   به ؛يابد

   .)147: 1310 خرده اوستا، ؛ انارذيل: 1380بلوكباشي، ( اند جاودانگي خوانده

 دمتر :بانوان در يونان باستان انار ميوة خداي     
20

، هرا 
21

و پرسفونه 
22

: 1384فـضايلي،   (  بود 

در پيكرهايي كه از هرا باقي مانده، همواره اناري در دسـت            . )ذيل دمتر، هرا، آهو و پرسفونه     

 يونانيـان در بـاغ      ،افـزون بـر ايـن     . شود كه رمـز بـاروري و فراوانـي اسـت             ديده مي  او

كه آفروديتـه بـه     است  ها آمده     همچنين در افسانه  . كاشتند   درخت انار مي    هرا پرستشگاه

ـ     ار را در جزيـرة قبـرس كاشـت       دست خود درخت ان
 

 ؛ذيـل انـار  : 1379، گربـران شـواليه و  (

  .)270: 1386پورداوود، 

 سـفر   ،34و   33،  28: كتاب مقدس، سفر خـروج    ( استاي مقدس      انار ميوه   نيز نزد يهوديان 

. اي مبارك و مقدس اسـت       انار نزد ايرانيان نيز ميوه     .)269: 1386 پورداوود،   ؛10 و   8 -7: تثنيه

هايـشان    زرتـشتيان در آتـشكده    . شـود   اي مقدس شـمرده مـي       ديسنا انار ميوه  در آيين مز  

گيرنـد، از تركـة       دسـت مـي    ند و برسمي كه در مراسم ديني خود بـه         ركا  درخت انار مي  

افزون بـر   . كنند   از شيرة انار نيز استفاده مي       خود  در مراسم ديني  ها    آن. درخت انار است  

معـين،  ( او اسـت   پيوند دارد و نماد بـاروري        -هاي پاك   ايزد آب    زن - انار با ناهيد   ،ها اين

  .)65: 2535وشي،   فره؛146: 1310 خرده اوستا، ؛273: 1386؛ پورداوود، 401/ 1، 1380

 آمـده هـاي نيـك        در شمار ميـوه    آنو نام   شده  از انار ياد    بار    در متون پهلوي چندين   

خيزد،   مي، بويي كه از سوختن چوب انار بر        است همچنين در اين متون گفته شده     . است

چوب انار  . دشو عفوني شدن فضا مي      ضد -به سخن امروزي   -ها و   سبب رانده شدن ديو   

 نـذر آتـشكده     ،اهـان عنـوان كفـارة گن     هايي است كه بـه      در كنار سه گياه ديگر از چوب      

در قرآن نيز از انـار       .)147-146 و   139: 1310اوستا،      خرده ؛274-273 :1386پورداوود،  ( شود  مي
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 در  .)68،   الـرحمن  ،141 و   99 ،االنعـام (  اسـت  آمـده هـاي بهـشتي        در شمار ميـوه    شده و ياد  

مجلـسي،   ؛352/ 6: 1375كلينـي،   ( بسيار انار اشاره شده است        خواص روايات و احاديث به   

  .)154/ 63: 1403 و 96-97: 1369

ـ    .است داشته   اي   ويژه اره نزد ايرانيان اهميت و جايگاه      انار همو  ،روي هر  به  ة بـه گفت

. است  شده    فراواني در ايران كشت مي      بهترين انواع آن به   از ديرباز   نويسان قديم،    جغرافي

 كـاربرد آن در مراسـم دينـي        ،ي نيك ا   و متون پهلوي به انار به عنوان ميوه        اوستااشارات  

 تأكيد قرآن و روايات و احاديث بر قداست و اهميت انار و همچنـين فوايـد                 ،زرتشتيان

. ه تبديل كرده است مبارك نزد عاماي  را به ميوه   آنها،    ويژه در درمان بيماري     بسيار آن به  

بـراي  . كنـد   خـوبي روشـن مـي      نگاهي به باورهاي مردمي دربارة انار اين موضوع را بـه          

 نيفتـد يـا از       بر زمـين   اي از آن    كنند دانه   ه معموالً هنگام خوردن انار سعي مي       عام ،نمونه

در لرسـتان و ايـالم معتقدنـد        . دانة بهشتي آن را از دسـت بدهنـد         بين نرود مبادا كه تك    

 در  .كننـد   هاي جمعه براي مردگانشان انار خيرات مـي         خوردن انار ثواب دارد و در شب      

اي از آن      دانه كه   درحالي خراسان باور دارند كه اگر كسي اناري را در شب جمعه بخورد           

شـود و پـس از مـرگ بـه بهـشت              به زمين نيفتد، تا چهل روز شيطان به او نزديك نمي          

ه معتقدند خوردن   عام.  است يان ايران ا نيز از رسوم كهن    خوردن انار در شب يلد    . رود  مي

هـا و گرمـاي تابـستان از           شگون دارد و سبب دور كردن بيمـاري         يلدا  شب  در اين ميوه 

اسـديان و  (گذاشـتند   هاي انار را سر سفرة نـوروزي نيـز مـي    ايرانيان شاخه. شود ميها   آن

  .)1379،  بلوكباشي؛274: 1386؛ پورداوود، 235: 1358 ديگران،

هـا رمـز و        از فرهنـگ    در بـسياري   ، اين ميوه  يرباز از د  استپردانگي انار سبب شده     

نمـاد   هـاي انـار در منـاطق مختلفـي از جهـان             دانـه  .نماد باروري و بركت شمرده شود     

در برخـي منـاطق تركيـه، نوعروسـان انـار           . باروري، فراواني و نيـز اوالد بـسيار اسـت         

شـود،   مـي ون پرتـاب    هايي را كه از آن به بير        كوبند و تعداد دانه      را به زمين مي    اي  رسيده

در  .)53: 1374جوادي،  ؛  1379گربران،  شواليه و   ( دانند  شان مي   ه   تعداد فرزندان آيند   ةدهند  نشان

نـشاط  اي پر  قوا، و آينـده   تاني، باروري، فرزندان بسيار و بـا      باور چينيان نيز انار نماد فراو     

انـد و بـه       هـايش آن را گـشوده        تصوير اناري كه براي نشان دادن دانه       ها  نزد چيني . است

اي كه ايـن      اميدوارم به اندازه  « : معناست ه اين  ب كنند    ها تقديم مي     در عروسي   ن هديه عنوا
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در ايران نيز انـار رمـز     .)ذيل انـار  : 1380هال،  ( ».انار دانه دارد، در آينده فرزند داشته باشيد       

. شـد   ، نماد بركت و رمزي از باروري ناهيد شمرده مي         آندانگي  و پر است  باروري بوده   

 ةهمچنين انار كه به دليل شكلش از روزگاران كهن به سينه تشبيه شده، نمـادي از سـين                 

پيرو همين باورهاست كه زرتـشتيان در مراسـم         . زنان به هنگام جشن زايش بوده است      

دهند     مي  هديه انارها    آن به   ، به نيت فرزندآوري   ،ازدواج فرزندانشان 
 

 ؛65: 2535وشـي،    فره(

  .)ذيل انار: 1371اوشيدري، 

 عروس و دامـاد بـه       »نارنج و ترنج زدن   «در برخي مناطق ايران رسمي شبيه به رسم         

ايـن رسـم    . شود  يكديگر وجود دارد كه در آن به جاي نارنج يا ترنج از انار استفاده مي              

هـا    آنماد انار يا سيب يا هـر دوي         چنين است كه هنگام بردن عروس به خانة شوهر، دا         

اي از   برخـي افكنـدن انـار پـيش پـاي عـروس را نـشانه              .اندازد  را پيش پاي عروس مي    

اي از    و برخـي ديگـر آن را نـشانه        بي و سرخي رخسار براي او،       آرزوي تندرستي، شادا  

بـه نقـل از   ( انـد   پسر دانستهويژه فرزند آرزوي بركت، باروري و آوردن فرزندان بسيار به

  .)1369 ،بلوكباشي

به ايـن     شايد ؛ آفروديته و ناهيد بود    ، هرا، ، پرسفونه  دمتر :گان  گفتيم كه انار نشانة الهه    

 آن را بـا     سـبب  به همين     و دانستند   غرايز جنسي مي   ةدليل كه از ديرباز انار را بيداركنند        

: 1380ذيـل انـار؛ هـال،       : 1379گربران،  شواليه و   ( نداشتندپ  ميمرتبط  هاي عشق و باروري       الهه

  .)ذيل انار

 اسـت؛    آن بازتاب همين باورها دربارة   هاي ايراني     قصه كاربرد انار در برخي      نقش و 

زوج جوان نازايي كه در آرزوي داشتن فرزندي هـستند، پـس از             ها    آنكه در   هايي    قصه

 .شـوند    مـي  دهد، صاحب فرزند    ميها    آنخوردن انار و گاه سيبي كه معموالً درويشي به          

 و آن را نمـاد   شـناخته   بـسيار مـي   سـودمند و بـا خـواص    اي  انار را ميوه  ه  عاماز ديرباز،   

هايشان نيز اين ميوه را با همـين          ها و افسانه    قصه در   .اند  دانسته  باروري و فرزندآوري مي   

همچنـين  . انـد    بـرده   كار  اي در پيوند با مفهوم زايندگي و باروري به          عني ميوه ، ي ها  ويژگي

بـه تقـدس     عامهديرينة  اعتقاد  دليل    ها و به    هقص در فضاي خيالي     به اقتضاي كاربرد انار   

اي بـا نيرويـي        آن را به صورت ميوه     ،اي چون ناهيد    اين ميوه و نيز شايد پيوندش با الهه       

. كنـد   ي را درمان مـي    آسا نابارور   اند كه به صورتي معجزه      شگفت و جادويي تصور كرده    
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كنـد و    بـاروري مـي  ةد مردان و زهدان زنـان را پـاك و آمـا      ة تخم  ناهيد كهگفتني است   

دارد شير نگاه ميهايشان را پر گرداند و سينه ن ميزايش را براي زنان آسا
 

: 5اوستا، يـشت  (

ـ     و شود   مي قصهها سبب باروري زوج        سيب نيز در برخي روايت     .)87 و   2 ه به باور عام، 

 نيـز  سنتي    در طب  .ه و نيز نازايي زنان سودمند است      هاي زنان   براي درمان برخي بيماري   

شود  هايي توصيه مي     درمان چنين بيماري    سيب براي  مصرف
 

-662: 1386حاجي شـريفي،    ( 

663(.  

 شكل و رنگ گلش بـه نمـاد عـشق            سبب   در برخي مناطق جهان هم درخت انار به       

كه در دالماتي    چنان ؛سوزان تبديل شده  
23 

 ماننـد  ؛گفتنـد  خواستگاران جمالت خاصي مي  

هـاي سـرخ، درخـشان و          است كه بتواند باغ اناري با گل       حده آن    داماد تا ب   ةاينكه عالق 

همچنين گاهي خود معشوق به انـار تـشبيه          .)53: 1374،  جوادي(حاصل زياد ترتيب دهد     

مثل يك گـل سـرخ ناشـكفته،        «:  يك چيستان مردمي ترك از اين قرار است        . است شده

 .)ذيـل انـار  : 1379گربـران،  شواليه و ( شوق استكه مقصود از آن، مع »مثل يك انار نشكسته 

  : استهاي هندي نيز چنين آمده در يكي از افسانه

يكي از شاهان، باغ كاخ دخترش را تحت مراقبت و مواظبـت كامـل قـرارداد چـه                  

هاي انار كه شاهزاده همه  دانست اگر كسي بتواند به آن باغ داخل شود و از ميوه        مي

شـد، بـا آن     كرده، بخورد، چه اعيان و چه فقير با         روزه زير آن درخت استراحت مي     

  .)52: 1374. جوادي( دختر ازدواج خواهد كرد

 وارد آن باغ شد، اناري چيد و خـورد و در  . هنگام سفر راه را گم كرد      اي   شاهزاده قضااز

اسـتان نيـز روشـن       انـار در ايـن د      ينمفهوم نماد . نتيجه با آن شاهزاده خانم ازدواج كرد      

  .است

  گيري نتيجه

 ايـزد   ةآيد، نمودي از اسطور     ها بيرون مي    دختر نارنج و ترنج يا دختري كه از درون ميوه         

   در مناطق بـسياري از جهـان وجـود داشـته           اعتقاد به آن  گياهي و شهيدشونده است كه      

 ززايي او، مرگي و بـا      گياه و آب، بي     با ها و پيوندش     دختر در دل ميوه    داشتنِ جاي. است

هايي از اين      و ارتباطش با اسب همگي نشانه      ، موهاي بلند داشتن   خونشروييدن گياه از    
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 نيـز   قـصه از سوي ديگر، گزينش و كـاربرد نـارنج، تـرنج و انـار در ايـن                  . استپيوند  

در هـا   آنهـا و نيـز نقـش و جايگـاه      ه  اين ميـو ةه دربار نيست و با باورهاي عام    علت  بي

هايي نيـك، مفيـد و        نارنج و ترنج به عنوان ميوه      ،از ديرباز . ارتباط دارد ر  ها و اساطي    آيين

 هـا   از اين ميوه  . ه است بختي و باروري بود    يمن شناخته شده و نماد سعادت، نيك        خوش

هاي متفـاوت اسـتفاده       در مراسم خواستگاري و ازدواج در مناطق مختلف و به صورت          

  و نمـاد بركـت و فرزنـدآوري         مقـدس بـوده    هاي دور،   انار نيز از گذشته   . شده است   مي

  بـوده در ارتباط آن  مربوط بهبا عشق و اساطير و الهگانهمچنين  .فته است ر  شمار مي   به

 دربـارة همـين باورهـا     . و همچون نارنج و ترنج در مراسم ازدواج كاربرد داشـته اسـت            

 هـا  آنساز گـزينش   در رسوم يادشده، زمينهها    آننارنج، ترنج و انار و نيز نقش و كاربرد          

اي و نيـز عاشـقانه        هايي اسـطوره    مايه   كه بن   شده است  قصهها در اين      از ميان انواع ميوه   

، هنگـام سـرودن و سـاختن آن بـه           قـصه نمايد سرايندگان و راويان اين        مي  چنين .دارد

  . اند ها و جايگاهشان نزد توده و در اساطير نظر داشته معاني نمادين اين ميوه

  ا ه نوشت پي

1. Edward B. Tylor 
2. Andrew Lang 
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). 1357،  نيـل : تهـران ( .هـاي آذربايجـان       فـسانه ا .؛ صـمد بهرنگـي و بهـروز دهقـاني         60-51صص

: تهـران (. به كوشش عبـدالنبي سـالمي     . هاي مردم كازرون      قصه .؛ محسن پزشكيان  271-261صص

: مشهد( .2 ج ).نيشابور( هاي خراسان     افسانه .خزاعيحميدرضا   ؛167-163صص). 1383،  كازرونيه

 .6ج). تايبـاد (هـاي خراسـان         افسانه جهان تيغ؛  .حميدرضا خزاعي  ؛64-45صص). 1371،  ماه جان 

 .7ج). اسـفراين ( هـاي خراسـان       افسانه. حميدرضا خزاعي  ؛51-43صص). 1381،  ماه جان : مشهد(

: تهـران ( .2ج. هـاي كهـن       افسانه. اهللا صبحي مهتدي    ؛ فضل 110-99صص). 1382،  ماه جان : مشهد(

). 1386،  آواي كـالر  : انتهـر (. نـارنج و تـرنج     .فراهـاني ؛ هوشـنگ    90-71صص). 1349،  اميركبير

 ديويـد   ؛84-75صـص ). 1376،  طـرح نـو    :تهران(. قصهچهل  . زاده  ؛ منوچهر كريم  156-147صص
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، انتـشارات بنيـاد فرهنـگ     : تهـران (. مصحح فريـدون وهمـن    . فرهنگ مردم كرمان   .لكهارت لريمر 

نگ و هنـر و     وزارت فره : تهران(. سمندر چل گيس   .دوست محسن ميهن ؛  208-198صص). 1353

نـه   .دوسـت   محسن ميهن  ؛108-105صص). 1352،  شناسي و فرهنگ عامه    هاي مردم     ركز پژوهش م

نـشر مركـز،    : تهـران (. هـاي مـردم     قصه .؛ احمد وكيليان  46-42صص). 1378،  توس: تهران(. كليد

  .107-100صص). 1379

5. Dumuzi 
6. Inanna 
7. Tammuz 
8. Ishtar 
9. Marduk 
10. Isis 
11. Osiris 
12. Cybele 
13. Attis 

تيزاسـب   اوستاهمچنين اپم نپات كه در      .  به شكل اسب است    -آوري   باران ة نمايند - تيشتر اوستادر  . 14

ه و نيز ارتباط سـياوش       بيشتر در اين زمين    ةبراي مطالع ( لقب گرفته است، با اسب و آب پيوند دارد        

 ).127: 1384،  مختاريانك.با اسب ر

 روايـت دختـر درونِ   17هـا در    شد كـه از ميـان آن      بررسي قصهين   روايت از ا   26در اين پژوهش    . 15

  . انار بود درونِ روايت6نارنج و ترنج و در 

16. Nâranga 
17. Crete 
18. Watrang  

  )ور ذيل مايه: 1372دهخدا،  (صاحب مايه، ارجمند، عالي. 19

20. Demeter 
21. Hera 
22. Peresphone 

  .يوگسالوياي در  نام منطقه. 23

  نابعم

: تهران. ها در لرستان و ايالم      باورها و دانسته   ).1358. (آبادي، محمد و ديگران    اسديان خرم  -

 .شناسي ايران، وزارت فرهنگ و آموزش عالي مركز مردم

 .اميركبير:  تهران.1ج. هاي ايراني قصه ). 1352. (انجوي شيرازي، ابوالقاسم -

  .مرواريد: تهران. خواهگزارش و پژوهش جليل دوست). 1370. (اوستا -

 .مركزنشر : تهران. دانشنامة مزديسنا ).1371. (اوشيدري، جهانگير -
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 .3ش. كلك. »نقش و ارزش: بقاياي فرهنگي«). 1369. (بلوكباشي، علي -

زيـر نظـر كـاظم      . 10ج. المعارف بـزرگ اسـالمي      �دايردر   »انـار  «.)1380 ( ������� �

  .بزرگ اسالمي لمعارفا �دايرمركز :  تهران.موسوي بجنوردي

 .آگاه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران). 1386. (بهار، مهرداد -

 .چشمهنشر : تهران. از اسطوره تا تاريخ ).1384 ( �������

. اي   فريـدون بـدره    ةترجمـ . هـاي پريـان     قصههاي تاريخي     ريشه ).1371. (پراپ، والديمير  -

 .توس: تهران

 .دنياي كتاب: تهران. به كوشش مرتضي گرجي. آناهيتا ).1386. ( پورداوود، ابراهيم-

 .شناسي انجمن ايران: تهران. هرمزدنامه). 1331 ( ���������

 . جغرافيايي و انتشارات ارشادمؤسسة: تهران. گياهان مقدس ).1374. (جوادي، شفيع -

اخت راهنماي شـن  : اسرار گياهان دارويي   ).1386. (، احمد )عطار اصفهاني ( حاجي شريفي  -

 .حافظ نوين: اصفهان. هاي مختلف كاربرد گياهان طبي و درمان بيماري

دانـشگاه  . رسالة دكتـري  . هاي جادويي ايراني    شناسي افسانه   ريخت ).1384. (خديش، پگاه  -

 . ادبيات و علوم انسانيتهران دانشكدة

:  بمبئـي  .ليف ابـراهيم پـورداوود    سير و تـأ   تفـ ). 1310. ( مينوي ةجزوي از نام  ؛  خرده اوستا  -

  .انتشارات انجمن زرتشتيان ايراني

هـا، گياهـان و       خـواص ميـوه   : فرهنـگ گياهـان دارويـي      ).1382. (شهاب خضري، سيد  -

  ].نا بي [:سنندج. سبزيجات

 .نامة دهخدا  لغتدانشگاه تهران، مؤسسة. نامه لغت ).1372. (اكبر و ديگران  دهخدا، علي-

 .دليل ما: قم.  الشهير بالدعوات�
	��� ���زين و الح �سلو). 1385. (الدين دي، قطبراون -

: تهران. ليف سودابه فضايلي  ترجمه و تأ  . فرهنگ نمادها ). 1379. ( آلن گربران  شواليه، ژان و   -

 .جيحون

مقدمه، تذييل و تصحيح    . تاريخ نگارستان  ).1340. (غفاري كاشاني، قاضي احمد بن محمد      -

 .حافظ: تهران. مرتضي مدرس گيالني

 . دانشگاه تهرانانتشارات. جهان فروري). 2535. (وشي، بهرام ره ف-

 .شناسي  مردمنشر افكار و پژوهشكدة: تهران. فرهنگ غرايب ).1384. (فضايلي، سودابه -
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: ]جـا   بـي [. الدين حسيني ارمـوي    به اهتمام ميرجالل  . ديوان). 1334. (قوامي رازي، بدرالدين   -

  .]نا بي[

: هـران ت. الفروع من الكـافي    ). 1375. (حمد بن يعقوب بن اسحاق     كليني رازي، ابو جعفر م     -

  .دارالكتب االسالميه

 :تهـران . ترجمة مليحـه كرباسـيان    . فرهنگ مصور نمادهاي سنتي   ). 1379 (.سي.  كوپر، جي  -

 .فرشاد

خان همداني، ويليام گلن و       ترجمة فاضل ). 1380. (عهد عتيق و عهد جديد    كتاب مقدس؛    -

  .اساطير: نتهرا. هنري مرتن

ترجمـة اميرحـسين اكبـري      . هـاي ايرانيـان     افـسانه  ). 1386( .سن، آرتور امانوئل   نيكريست -

 .ثالث: تهران. شالچي

: تهـران .  رشـيد ياسـمي    ترجمـة . ايران در زمـان ساسـانيان      ).1379 ( ���������� �

   .صداي معاصر

 .سخن: نتهرا. گل و گياه در هزار سال شعر فارسي). 1386. (گرامي، بهرام -

: تهـران . مـصحح فريـدون وهمـن     . فرهنگ مـردم كرمـان     ).1353. (لريمر، ديويد لكهارت   -

 .انتشارات بنياد فرهنگ

: تهران.  كيكاووس جهانداريترجمة. هاي ايراني   قصهبندي    طبقه ).1371. ( مارزلف، اولريش  -

  .سروش

: بيـروت . مـه االطهـار   بحاراالنوار الجامعه لـدرر اخبـار االئ      ). 1403. ( مجلسي، محمدباقر  -

 .سسه الوفاءمؤ

������� ) 1361 .(���� .نشر لقمان: ]جا بي[. ����

 .»هـا   هاي پريان بر بنياد اسـطوره       بندي داستان   الگوي پيشنهادي رده  «). 1384. (مختاريان، بهار  -

 .8ش. شناسي  انسانةنام

.  كـار   مهرانگيـز  ال و الهيجـي، شـه   :  در » يـك شـب    و  پري در هزار   ةافسان«. مزداپور، كتايون  -

  .روشنگران: تهران.  پيش تاريخ و تاريخشناخت هويت زن ايراني در گسترة ).1371(

 . دانشگاه تهرانانتشارات. مزديسنا در ادب پارسي). 1380. ( معين، محمد-

 .مركزنشر : تهران. هاي مردم قصه ).1379. (وكيليان، احمد -

.  رقيـه بهـزادي    ترجمة. مادها در هنر شرق و غرب     اي ن   فرهنگ نگاره  ).1380. (هال، جيمز  -

  .فرهنگ معاصر: تهران

- Hans-jorg, Uther. (2004). The Types of International folktales. Helsinki. 


