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Abstract  

Myth is a kind of story in which there are gods, goddesses, and divine 

beings. It also refers to a narrative at the beginning of the time. Fairy 

tale, on the other hand, is a kind of myth in which we deal with the 

transcendental beings such as demons, fairies, as well as amazing 

events. Their relation with the mythological narratives is another 

feature of such stories. As fairy tales have similar structure to that of 

the mythological stories, this study aims to investigate the similarities 

between the characters in the fairy tales and myths. 
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Introduction 

Research Background 

Previously, a few studies had been done on the relationship between 

the Iranian tales and mythical narratives, which can be mentioned as 

limited examples; Hosseini (2006) has tried to conduct a comparative 
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study on the story of the “Utopia of women” in Shahnameh and 

Iskandarnameh in Greek mythology. Nasiri and Toghyani (2018) have 

compared the myth of the creation in Bundahish with the narration of 

“Susan Rameshgar”. Ghasemi (2020) has considered the situation of 

scarcity at the beginning of the fairy tales to be similar to the initial 

situation of the universe in the mythical worldview of Iran. However, 

so far, no independent research has been done on the mythical features 

of the beloved character in Iranian fairy tales. This research can be a 

step towards comparative studies between myth and fairy tales. 

Goals, questions, and assumptions 

The purpose of this study is to clarify some of the features of the fairy 

tales that can be compared with the mythical narrations. Finding the 

similarity between the characters of the beloved girl in Iranian fairy 

tales and the extraction of similar features of the goddess in their 

narration is the most important purpose of this research. 

This article has tried to explain the properties of the beloved girl 

showing the similarities between her and the mythical goddesses. The 

questions that this article is going to answer are: What are the beloved 

girl's features in the fairy tales? Which of these features are similar to 

the features of the mythical goddess? What is the link of this fairy 

tale's character with the mythical narratives? 

Findings 

Mythically, thought does not make any difference between sleep and 

wakefulness, or death and life. There is a characteristic of the mythical 

beloved manifestation to the lover in the world of dreams. In 

mythological arena, place is a part of an object (Cassirer, 2014, p. 

164) In some of the fairy tales, the picture of the beloved, such as a 

sacred thing, is guarded and taken care of carefully in a specific place. 

It also seems that the beloved connection with a place such as a well 

or a garden has a mythological basis. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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The mythical story basically tells a natural phenomenon (Namvar 

Motlagh & Awadpour, 2016, p. 45) and in the studied tales, the 

special connection between the beloved character and the tree and 

water can be seen. Mythical women have unusual beauty of face, 

limbs, and hair, and the appearance of the beloved character in fairy 

tales is also usually very different from the ordinary human beings. 

The mythical gods have a higher status and power than humans and 

the beloved, in most fairy tales, is from the upper class of society. 

Awareness of things before they occur is another special and 

mythical power of some characters, especially the beloved. Time in 

fairy tales, especially when associated with the beloved character, is a 

mythical time that has no linear passage and may be at a standstill. Of 

the 39 fairy tales studied, 4 tales are included in this feature. Other 

mythical features of the beloved include the abundance of suitors as 

well as the fighting and killing of many men and suitors. 

Conclusion  

By examining the Iranian fairy tales, it has been determined that in 

some of them, characters have mythical features. In those tales that 

have a romantic theme, the beloved girl character has also some 

mythical and theological characteristics the examination of which can 

help to draw a pattern for recognizing her mythical personality. The 

characteristics of the beloved in the Persian fairy tales can be matched 

with the characteristics of the god-like or theological characters in 

mythological narratives. Some of the characteristics of the beloved are 

her relationship with the dream world, her relationship with water and 

trees, life in the palace, connection with wells and graves, and 

connection with the garden, each of which is somehow adaptable to 

the mythical atmosphere. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
 ای و فراانسانی شخصیت های اسطورهویژگی

 های سحرآمیز ایرانیمعشوق در افسانه

 3 مرتضی فالح، 2*یداهلل جاللی پندری، 1زهرا دهقان دهنوی

 (09/19/0011پذیرش:   01/10/0999)دریافت: 

 دهیچک

ها با موجودات ماورائی مانند ها هستند که در آنهای سحرآمیز ازجمله انواع  مهم افسانهافسانه

ای های اسطورهانگیز سروکار داریم. ارتباط با روایتدیو، پری، و ... و همچنین حوادث شگفت

های میان هدف از این پژوهش یافتن شباهتهاست. های این نوع افسانهاز دیگر ویژگی

هدف این مقاله استخراج ای است. های اسطورهیت دختر ـ معشوق با شخصیتشخص

ای از طریق های اسطورهای و شخصیتهای مشترک میان شخصیت معشوق افسانهویژگی

های سحرآمیز به شیوة تحلیلی توصیفی است. ها و افسانهبررسی متون مربوط به اسطوره

اب، ارتباط او با اماکن خاص و طبیعت، ارتباط او با منزلۀ نتیجۀ تحقیق، ارتباط دختر با خوبه

آب، قدرت و موقعیت ویژة او در افسانه، ارتباط او با زمان و همچنین ظاهر ماورائی او 
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ای را تواند این شخصیت افسانهکه می ای استهای اسطورههای شخصیتتطبیق با ویژگیقابل

  .ای مرتبط سازدبه نوعی با ایزد بانوان اسطوره

 های ایرانی، افسانۀ سحرآمیز، معشوق، اسطوره.ادبیات شفاهی، افسانههای کلیدی: واژه

 . مقدمه1

های در زمان های برجستهالعادة خدایان و انساناسطوره روایتی دربارة عمل خارق

ها گذاری آیینها و سبب بنیاندلیل پدید آمدن آفریده ،هاآغازین است که سرگذشت آن

النوع نوعی سرگذشت یا داستان است که معموالً به خدا یا رب»کند. اسطوره را بیان می

گر ( و یا روایت02، ص. 0999)نامور مطلق، « شودو موجودی الهی مربوط می

، 0990 ، ترجمۀ چراغیان،0910)الیاده،  رویدادی است که در عهد ازل اتفاق افتاده است

 (.28ص. 

ساختار حکایاتی مشابه اساطیر و حتی عین  از لحاظ»های سحرآمیز نیز افسانه

های با بررسی افسانه(. 018، ص. 0910، ترجمۀ ستاری، 0910)فرای، « اساطیرند

ای را در شخصیت های اسطورهتوان تأثیرات شخصیتمیکه  شودسحرآمیز مشخص می

 ای مشاهده کرد.معشوق افسانه

 . تعریف موضوع و هدف از پژوهش1ـ1

ای و های اسطورههای سحرآمیز، شخصیت دختر دارای برخی ویژگینهدر برخی از افسا

تواند به ترسیم الگویی برای شناخت وجوه اساطیری ها میوار است که بررسی آنالهه

های ماورائی معشوق توضیح ها کمک کند. در این مقاله ضمن بررسی ویژگیاین افسانه

هایی های عادی و چه شباهتی با انسانهایای چه تفاوتشود که معشوق افسانهداده می

تواند بخشی از ارتباط میان ای دارد. نتایج این پژوهش میبا موجودات اسطوره
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ای ها را آشکار کند و نشان دهد که شخصیت افسانههای سحرآمیز و اسطورهافسانه

 ای دارد.معشوق چه ارتباطی با خدایان و موجودات اسطوره

 . پیشینۀ تحقیق 2ـ1

ای های گستردهای پژوهشهای اسطورههای ایرانی با روایتکنون دربارة ارتباط افسانهتا

« شهر زنانآرمان»های محدود، مریم حسینی در مقالۀ صورت نگرفته است. برای نمونه

را با اساطیر یونانی مقایسه کرده و  اسکندرنامهو  شاهنامه( داستان شهر زنان در 0921)

های یونانی شبیه دانسته است ها در اسطورهه وضعیت آمازونوضعیت این زنان را ب

شباهت »جبار نصیری و اسحاق طغیانی در مقالۀ  (.009، 000، ص. 0921)حسینی، 

( 0991« )بندهشبا اسطورة آفرینش در  برزونامهساختاری داستان سوسن رامشگر در 

، پرداخته رزونامهبدر روایت سوسن رامشگر  بندهشبه بررسی بازتاب اسطورة آفرینش 

اند ای جهی دانستهنوعی مشابه با شخصیت اسطورهشخصیت سوسن رامشگر را به

تفسیر »سامان قاسمی در مقالۀ (. 099، 022، ص. 0991)نصیری و طغیانی، 

های سحرآمیز ایرانی در الگوی پراپ در مقایسه ساختارگرایانۀ وضعیت آغازین افسانه

های ( وضعیت کمبود در آغاز افسانه0999« )ایرانو اساطیر بندهشی  شاهنامهبا 

و بینی اساطیری ایران مقایسه کرده سحرآمیز را با وضعیت آغازین کیهان در جهان

معشوق را زیرمجموعۀ مفهوم وسیع برکت و مایۀ آفرینش و آغاز هستی تفسیر کرده 

ای سطورههای اتاکنون پژوهشی مستقل دربارة ویژگی (.010، ص. 0999است )قاسمی، 

 های سحرآمیز ایرانی انجام نگرفته است. شخصیت معشوق در افسانه
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 . دامنۀ تحقیق3ـ1

ها که در آن افسانۀ سحرآمیز 02های ایرانی، ترین منابع افسانهبا بررسی تعدادی از مهم

معشوق به نوعی وجود داشته، انتخاب  ـ مضمون عاشق شدن قهرمان و شخصیت زن

دهند، با ذکر افسانۀ ایرانی که جامعۀ آماری این مقاله را تشکیل می 02شده است. این 

 منابع از این قرارند:

. مغل 0)گردآوری حسین کوهی کرمانی(: های روستایی ایران پانزده افسانه از افسانه

. کچل گاوچران و دختر کدخدا )همان، 0(؛ 10، ص. 0999دختر)الف( )کوهی کرمانی، 

. نجما و دختر پادشاه )همان، ص. 0(؛ 99جر و مال )همان، ص. . دختر تا9(؛ 90ص. 

. دختر خیاط و پسر 8(؛ 81. قصۀ شاهزاده اسماعیل و عرب زنگی )همان، ص. 1(؛ 81

 ؛(019پادشاه )همان، ص. 

. دالرام و شاهزاده 1)گردآوری ابوالقاسم انجوی شیرازی(:  سنگ صبورعروسک 

(؛ 010براهیم و شاهزاده اسماعیل )همان، ص. . شاهزاده ا2(؛ 019، ص. 0990)انجوی، 

پا به سر زنان )همان، صص. . سنگ01(؛ 029ـ022.شاهزاده و آهو )همان، صص. 9

 (؛ 091، 091

. دختر 00هارا(: )گردآوری شین تاکه های ایرانی به روایت امروز و دیروزافسانه

 (؛010، ص. 0929، ترجمۀ وکیلیان، 0992هارا، پادشاه )تاکه

. باغ گل زرد 00)گردآوری سیدحسین میرکاظمی(: و سه قصه از سرزمین ایران سی

. پسر سلطان و پنج 09(؛ 91ـ01، صص. 0998باغ گل سرخ باغ گل سفید )میرکاظمی، 

. نگار و نجما 01(؛ 010. رعنا و نجما )همان، ص. 00(؛ 12دخترعمویش )همان، ص. 

. مرد همسفر )همان، ص. 01(؛ 002. نی و انگشتر )همان، ص. 08(؛ 011)همان، ص. 

 (؛021، 011. ندیم اعظم سلطان )همان، ص. 02(؛ 082
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. دختر شهر چین 09گردآوری ابوالقاسم انجوی شیرازی(: )دختر نارنج و ترنج 

گوش( . دختر شهر چین )پادشاه گلیمه01(؛ 010، ص. 0999)آکچل( )انجوی، 

 (؛921، ص. 0999ج )انجوی، . دختر نارنج و ترن00(؛ 12، ص. 0998)میرکاظمی، 

محمد و دیو ملک. 00(: )گردآوری  ابوالقاسم انجوی شیرازیگل به صنوبر چه کرد 

. باغ سیب )روایت سوم: احمد پهلوان( )همان، 09(؛ 001، ص. 0922لنگو )انجوی، یک

. گل خندان )همان، 01(؛ 090ـ091. باغ گل زرد و باغ ... )همان، صص. 00(؛ 080ص. 

 (؛080ص. 

. افسانۀ صنما 08سن(: )گردآوری آرتور امانوئل کریستنهای ایرانیان افسانه

 (؛99، ص. 0999، ترجمۀ شالچی، 0299سن، )کریستن

. گربۀ سبزنقاره )انجوی، 01)گردآوری ابوالقاسم انجوی شیرازی(: گل بومادران 

 . ابراهیم09(؛ 19ـ12، صص. 0990)انجوی،  )ع(. محبت علی02(؛ 88، ص. 0990

. پادشاه و دختر چوپان 90(؛ 91. آکچلک )همان، ص. 91(؛ 090گاوچران )همان، ص. 

گیس . جانتیغ و چل99(؛ 000. پسر پادشاه و پیرزن )همان، ص. 90(؛ 011)همان، ص. 

 (؛022)همان، ص. 

سوز و شاهزاده )فقیری، . پی90)گردآوری ابوالقاسم فقیری(: های مردم فارس قصه 

(؛ 92. کرة سیاه )همان، ص. 98(؛ 01. قصۀ آهووک )همان، ص. 91( ؛ 1، ص. 0909

 (؛29. مغل دختر )ب( )همان،  ص. 91

. درویش )سادات 92)گردآوری کاظم سادات اشکوری(:  های اشکور باالافسانه 

 (؛10خیال )همان، ص. . پسرک بی99(؛ 99، ص. 0991اشکوری، 

)الول 0کرة دریایی . 01: )گردآوری پل الول ساتن(های مشدی گلین خانم قصه

. ملک 00(؛ 80)همان،  ص.  0. درویش و دختر پادشاه چین00(؛ 08، ص. 0991ساتن، 
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کفش فروش و لنگه. دختر ماهی09(؛ 20محمد و طلسم دختر شاپورشاه )همان، ص. 

پور شاه که درد احمد . شاه01(؛ 008. حاتم طایی )همان،  ص. 00(؛ 20)همان، ص. 

.  خارکنی که عشقش دختر پادشاه رو دوباره 08(؛ 009)همان، ص.  شاه را دوا کرد

. خارکنی که عشقش دختر پادشاه رو دوباره زنده کرد 01(؛ 009)همان، ص.  0زنده کرد

 رحم گرفت.. ملک محمد که تقاص برادراش را از دختر بی02(؛ 011)همان، ص.  0

اند که ضمن یک افسانه های مختلف ازافسانه، در اصل روایت 02تعدادی از این 

 0های شمارة شوند. افسانهبررسی هر دو روایت، از نظر آماری یک نمونه محسوب می

شامل این  09و  02، 01و  08، 00و  92، 00و  00، 01و  08و  1، 08و  00و 1، 99و 

نمونه افسانه  99شوند و به این ترتیب، جامعۀ آماری مقاله در اصل شامل مورد می

 .خواهد بود

 هاای معشوق در افسانههای اسطوره. ویژگی2

های سحرآمیز ایرانی برای دختر )معشوق( ذکر شده، هایی که در افسانهبرخی از ویژگی

رسد نظر میاند و بهای قابل مقایسههای ایزدبانوان اسطورهدر بسیاری از موارد با ویژگی

ای بانوخدایان و زنان اسطورهشود، با منزلۀ معشوق در افسانه تصویر میزنی که به

ای ههای اسطورهایی شبیه به برخی از پدیدهانکارناپذیری دارد و از جنبهاشتراکات 

 است. 

سرایی و شخصیت زن را الزمۀ بخشی از این گونه اصل اساسی اسطوره را داستان»

مثابۀ بهها نیز معشوق (  در افسانه1 ، ص.0999نژاد، اند و )معرکدانسته« هاداستان

نماید. در ناپذیر میموجودی آرمانی است که عشق به او و نیاز به تصاحب او اجتناب

حیات یا واقعیت در جوهری کیهانی متراکم شده است که همۀ »ای جهان اسطوره
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، 0918)الیاده، « اندمندی نمادین از آن پدید آمدهاشکال زنده، مستقیماً یا به طریق بهره

م با چیزی که ارمغان نام دارد و از قهرمان و دنیای او گرفته شده ( این مفهو099ص. 

، 0922کند )کمپبل، است یا قهرمان کمبود آن را برای خودش و دنیایش حس می

های سحرآمیز ( قابل تطبیق است. معشوق در افسانه091، ص. 0921ترجمۀ مخبر، 

قع نوعی برکت شخصیتی است که گویی همۀ این مفاهیم را در خود دارد و دروا

رسد چنین زنی نه انسانی عادی نظر می(. به99 ص.، 0999شود )قاسمی، محسوب می

ای اساطیری و فراانسانی است که چیزی فراتر از نمونۀ دختر معمولی یا بلکه نمونه

 توان در او سراغ گرفت.به دختری ایدئال را میهای رایج مردم نسبتدیدگاه

 ای آناب و ابعاد اسطوره. ارتباط معشوق با خو1ـ2

ای، حضور او در جهان خواب و تجلی بر عاشق در عالم های معشوق افسانهاز ویژگی

بیند و عاشق او ها در خواب معشوق را میرؤیاست. عاشق در برخی از این افسانه

ای میان خواب و بیداری یا مرگ و زندگی تفاوتی قایل نیست تفکر اسطورهشود. می

به نوعی مرز بین جهان  دنیای خواب( و 29، ص. 0999، ترجمۀ موقن، 0901)کاسیرر، 

در اساطیر یونان نیز خواب و مرگ دو برادر همزادند  عادی و جهان ماورائی است.

 (. 091، ص. 0990، ترجمۀ ستاری، 0989)الیاده، 

زلۀ منشود، یا او را بهبیند، عاشق او میکتایون گشتاسب را در خواب می شاهنامهدر 

(. در منظومۀ عاشقانۀ مهروماه، ماه در 801، ص. 0920پسندد )فردوسی، همسر می

شود. در داستان کامروپ و کاملتا، کامروپ در ای به نام مهر میخواب عاشق شاهزاده

شود و عشق جمشید به خورشید نیز در خواب خواب عاشق دختر شاه سراندیب می

 0شده مورد افسانۀ سحرآمیز بررسی 99ان (. از می29، ص. 0990است )ذوالفقاری، 
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ای معشوق ها وجه اسطورهشوند. این ارتباط با جهان خوابمیمورد شامل این ویژگی 

 سازد.و پیوند او با جهان دیگر و طبقۀ خدایان را بیشتر نمودار می

 

 شرح نام افسانه ردیف

ا در خواب پسر پادشاه و خود پادشاه هردو مغل دختر ر مغل دختر )الف( 0

 دیدند و عاشق او شدند.

پادشاه افغانستان در خواب دید که دخترش نصیب  درویش 0

خواهد شد و دختر را « حضرت»جاروکش صحن 

 سوی آن درویش جاروکش راهی کرد.به

 ای آن . ارتباط معشوق با مکان و ابعاد اسطوره2ـ2

آن قرار دارد هرگز اتفاقی  ای، رابطۀ میان شیء و مکانی که شیء دردر اندیشۀ اسطوره

، ترجمۀ موقن، 0901و عرضی نیست، بلکه مکان جزئی از وجود شیء است )کاسیرر، 

 (. در جهان اسطوره معبد، کاخ و شاید هر شهر مقدس و بارگاه شاهانه080، ص. 0999

منزلۀ ناف گیتی و آید. شهر و حرم مقدس بهشمار مییک کوه مقدس و یک مرکز به

، ترجمۀ سرکاراتی، 0910شود )الیاده، آسمان و زمین و دوزخ انگاشته میمحل تالقی 

خانمی است که در قصر یا قلعه ای معموالً شاهزاده(. معشوق افسانه08، ص. 0999

 کند. زندگی می

سختی مراقبت و نگاهبانی ای بهتصویر جاهای بسته یا محصور که در آن از دوشیزه

های گردد و یادآور آیینبرمی« مناسک گذر»به رموز  شود، از لحاظ تاریکی جا،می

ای را که به پدر خورشیدی است. اقوام خورشیدپرست در برجی بلند در معبد دوشیزه

تواند با وی بیامیزد در خلوت و ای نباید و نمیآسمانی تقدیم شده است و هیچ آدمیزاده
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، ترجمۀ 0909ت )دالشو، نشاندند. این زن، مظهر جان و نفس نوع بشر استنهایی می

ها شامل تصویر معشوق (. این نوع نگرش در افسانه018ـ011، صص. 0980ستاری، 

سختی شود؛ چنانکه تصویر معشوق گاه مانند وجودی قدسی در مکانی خاص بهنیز می

هایی رسد که ارتباط معشوق با مکاننظر میشود. همچنین  بهنگهبانی و مراقبت می

 غ نیز بنیادی اساطیری دارد.همچون چاه یا با

 

 شرح نام افسانه ردیف

ملک جمشید داده بود نقاشان صورت مغل دختر را  مغل دختر )ب( 0

کشیده بودند و آن را دور از دسترس همه نگهداری 

 کرد و کلید اتاق هم همیشه پیش خودش بود.می

پادشاه  تصویر دختر بر باالی در اتاقی دربسته در قصر دالرام و شاهزاده 0

 نقش بسته و ورود به آن اتاق ممنوع شده بود.

 ای آنو ابعاد اسطوره . ارتباط با چاه یا گور3ـ2

النهرین تموز هر سال های بینشاید بتوان چاه را با گور هم مرتبط دانست. در اسطوره

رود و در غیبت رود و تیشتر که عاشق اوست برای بازگرداندن او میبه جهان زیرین می

، ترجمۀ 0291شود )فریزر، و عشق و باروری و تولید مثل بر روی زمین متوقف میا

، 0911(. جهان زیرین همان جهان مردگان است )بتلهایم، 919، ص. 0990فیروزمند، 

های عاشقانۀ ایرانی چاه محل زندگی ( و در منظومه080، ص.0929ترجمۀ رضوی، 

 (.91، ص. 0990پریان است )ذوالفقاری، 

توان رمزی از مرگ و تولد دوباره به جهان زیرین و بازگشت از آن را میرفتن 

های سحرآمیز با ورود به جهان دانست. مسیر رسیدن به معشوق در بسیاری از افسانه
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ترین ساکنان جهان زیرین دیوان هستند و آنان رسد مهمنظر میزیرین پیوند دارد. به

 دارند. می کنند، نزد خود نگهکسانی را که اسیر می

های رسیدن به جهان زیرین و محل سکونت معشوق دنبال ها یکی از راهدر افسانه

رسد که هاست. در این حالت قهرمان یا به باغی میها و رسیدن به اصل آنکردن چشمه

رود. جهان خانۀ دیو است و در جهان زیرین بنا شده یا مستقیم به جهان زیرین می

شود، اما این جهان حتی زمانی که زیبا تصویر شده م وصف میزیرین گاه به هیئت جهن

نیز نامطلوب است و معشوق از گرفتار شدن در آن ناراضی است و سعی دارد به جهان 

تواند شود که میمیافسانه سفر معشوق به جهان زیرین دیده  1ها بازگردد. در انسان

 ای و فراانسانی وی باشد.وجهی از شخصیت اسطوره

 

 شرح نام افسانه یفرد

همسر شاهزاده با حیلۀ دخترعموهای شاهزاده به چاه  آهووک 0

افتد. شاهزاده به راهنمایی برادر دختر که به آهو می

 آورد.کند و بیرون میتبدیل شده دختر را پیدا می

محمد با راهنمایی کبوتران پریزاد وارد چاهی ملک محمد و طلسم ...ملک 0

 رساند.به دختر شاپورشاه میشود که او را می

افتد. در آنجا فرزندان دختر با فریب هوویش در چاه می شاهزاده و آهو 9

آورد و پس از مدتی دوقلوی خود را به دنیا می

 دهد.شوهرش باخبر شده او را نجات می

خارکنی که عشقش  0

 (0( و )0...)

میرد. خارکن نقبی زده جنازة او را از گور دختر می

 آورد.ن میبیرو
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شکافد کند. پسر قبر او را میدختر پادشاه خودکشی می دختر پادشاه 1

 شود.و دختر به کمک مرد سید زنده می

اندازد و پس از سه روز، خالۀ عروس او را در چاه می گل خندان 8

 دهد.باغبانی او را نجات می

آنجا پسری به  افتد ودختر با فریب پیرزن در چاه می پسر پادشاه و پیرزن 1

 آورد.دنیا می

 ای آنو ابعاد اسطوره. ارتباط با باغ 1ـ2

( یا به نوعی بازسازی 992، ص. 0922در فرهنگ ایرانی رمزی از بهشت )بلخاری،  باغ

دارد )جیحانی و بهشت است که حصار اطراف آن اهریمن را از ورود به آن بازمی

مثابۀ های مقدس بهساکن ایران باغ(. در فرهنگ اقوام کهن 9، ص. 0928عمرانی، 

های معابد با تأثیرپذیری از اند و بعدها ساختمانهای زمینی دارای اهمیت بودهبهشت

 (. 020، ص. 0991های مقدس ساخته شدند )بهار، این باغ

های عاشقانۀ فارسی دیدار عاشق با معشوق اغلب در کاخ یا در باغ در منظومه

های سحرآمیز ممکن است (. در افسانه91، ص. 0990، گیرد )ذوالفقاریصورت می

توان دیدار عاشق و معشوق به نوعی با باغ ارتباط پیدا کند. رابطۀ معشوق با باغ را می

تواند ای در باغ میرمزی از تعلق او به جهان دیگر دانست. همچنین دیدار زوج افسانه

روایت  99باشد. از میان  با پیوند ازلی نخستین زوج انسان در بهشت قابل تطبیق

ها نیز های مخلف این افسانهشوند. روایتمی روایت شامل این ویژگی 1شده بررسی

 اند.در جدول محسوب شده
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 شرح نام افسانه ردیف

پسر سلطان و پنج  0

 دخترعمویش

پسر سلطان و دختر شاه پریان در باغ دختر شاه پریان 

 کنند.با هم دیدار می

شود و دختر شاهزاده در لباس شاگرد باغبانی ظاهر می کرة سیاه 0

 بیند.پادشاه اتفاقی چهرة واقعی او را می

دختر در باغ مشغول گردش است و ملک جمشید  مغل دختر)ب( 9

 شود.برای دیدن او وارد باغ می

شاهزاده ابراهیم و  0

 شاهزاده اسماعیل

ه کار عنوان شاگرد باغبان مشغول بشاهزاده ابراهیم به 

گل به باغ شود. دختران پادشاه برای گرفتن دستهمی

تر آیند و شاهزاده ابراهیم عاشق دختر کوچکمی

 شود.می

های همسر خود دختر با لباس مبدل سه بار به در باغ دختر خیاط و پسر پادشاه 1

خواهد و همسر عاشقش رفته از او دسته گل می

 شود.می

کند و برای ه عنوان شاگرد باغبان کار میپسر پادشاه ب 0کرة دریایی 8

بندد و چهرة واقعی خود را گل میدختران پادشاه دسته

 دهد.در باغ به دختر پادشاه نشان می

بیند و عاشقش خارکن در باغ دختر پادشاه دختر را می (0خارکنی که عشقش ...) 1

 شود.می

باغ گل زرد باغ گل سرخ  2

 باغ گل سفید

رود و از شناس سه بار بر در سه باغ میزن در لباس نا

خواهد. شوهر عاشق او گلی میشوهر خود دسته

 شود.می
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دختر شهر چین )پادشاه  9

 گوش(گلیمه

رسد که کند و به باغی میکچل رودخانه را دنبال می

در آنجا دختر زندانی دیو است و با دیدن دختر عاشق 

 شود.او می

بیند و تاجر را در باغ پدرش می پسر پادشاه دختر گل خندان 01

 شود.عاشق او می

در افسانۀ باغ گل زرد و  00

 باغ ...

های همسر پسر پادشاه سه بار با لباس مبدل به در باغ

گیرد و شوهر گل میرود، از شوهرش دستهمختلف می

 شود.عاشق او می

 ای ی اسطورههاتطبیق با روایتای قابلمنزلۀ شاخصه. ارتباط با طبیعت به1ـ2

کند و در ابتدا ای طبیعی را بیان میای در اصل پدیدهاز یک دیدگاه داستان اسطوره

دلیل مناسبات زبانی به داستانی با های طبیعی جهان بوده که بعداً بهدربارة یکی از رخداد

، ص. 0991پور، قهرمانان و ماجراهای انسانی تبدیل شده است )نامورمطلق و عوض

باور برخی قبایل دیانا الهۀ ماه و الهۀ باروری زنان و طبیعت بود. دمتر الهۀ (. به 01

( و در 090، 091ـ002، 11، صص. 0990، ترجمۀ فیروزمند،  0291غالت بود )فریزر، 

(. دیدار 90، ص. 0991های ایرانی اسپندارمذ الهۀ موکل بر زمین است )بهار، اسطوره

دهد ب موارد در مکانی پیوسته با طبیعت روی میای نیز در اغلعاشق و معشوق افسانه

 سازد.تر میای شخصیت معشوق را مشخصو این پیوستگی با طبیعت وجهۀ اسطوره

 ای با درخت. ارتباط اسطوره1ـ1ـ2

 توان به مردم آلمان،پرستی در میان اغلب اقوام رایج بوده است که ازجمله میدرخت

رخی دیگر از اقوام هند و اروپایی اشاره کرد )فریزر،  ایتالیا و ب یونان، لیتوانی، سوید،
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ویژه (. در ایران نیز درختان کهن و به019ـ010، صص. 0990، ترجمۀ فیروزمند، 0291

 (.08، ص. 0991اند )بهار، شدهچنارهای عظیم همواره مقدس شمرده می

صورت دو درخت از زمین در برخی از موارد عاشق و معشوق پس از مرگ به

دانیم های ایرانی مرتبط است. چنان که میرویند که این موضوع به نوعی با اسطورهمی

صورت گیاه از زمین روییدند و اسطورة مشی و مشیانه، نخستین زوج انسانی، ابتدا به

مایۀ پناه گرفتن معشوق در (. بن20، ص. 0989بعد شکل انسانی یافتند )فرنبغ دادگی، 

ها وجود ر عاشق با او در همین مکان در بسیاری از افسانهباالی درخت و همچنین دیدا

مورد ارتباط  1دهند، در افسانه که جامعۀ آماری این مقاله را تشکیل می 99دارد. از 

توان صرفاً امری این ارتباط را نمیشود. ویژة شخصیت معشوق با درخت دیده می

رسد باید آن را به نظر میعادی و موضوعی برگرفته از محیط زندگی مردم دانست و به

 ای تعبیر کرد.نوعی ارتباط با جهان اسطوره

 شرح نام افسانه ردیف

رود و شاهزاده که دختر برای خوابیدن از درختی باال می آهووک 0

 شود.بیند و عاشقش میکنار درخت آمده دختر را می

دختر  خوابد. پسر پادشاهها باالی درخت میدختر شب دختر تاجر و مال 0

 بیند.را باالی درختی کهن می

 کند.دختر باالی درخت با شاهزاده دیدار می پسر پادشاه و پیرزن 9

عاشق و معشوق پس از مرگ به صورت دو درخت از  رعنا و نجما 0

 رویند.زمین می

 ای از درخت آویزان است.دختر در داخل میوه دختر نارنج و ترنج 1
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 بآ. ارتباط معشوق با 2ـ1ـ2

ای آب مبنای آفرینش هر چیز و مقدم بر آفرینش همه چیز است در دیدگاه اسطوره

های ایرانی آب، آتش، (. در اسطوره029، ص. 0918، ترجمۀ ستاری، 0921)الیاده، 

، ص. 0991، ترجمۀ مخبر، 0111اند )سرخوش کرتیس، خاک و باد عناصری مقدس

( و آناهیتا 90، ص. 0991هستند )بهار، اند و دارای مینو (. رودها و دریاها مقدس08

 (.919، ص. 0910، ترجمۀ داناسرشت، 990-991است )بیرونی، نگهبان آب 

ها طبیعیکنندة مرز میان جهان ما با قلمرو مافوقهمچنین یکی از عناصر مشخص

ها، غارها، ها، آبشارها، چاهدر نزدیکی چشمه« ازمابهتران»آب است. در باور ایرانیان 

کنند و معموالً محل ها زندگی میها و حمامها، یخچالانبارها، کاریزها، سردابآب

(. در 09، ص. 0991هاست )ابراهیمی، ها یکی از این مکانتالقی آدمیزاد با یکی از آن

های زندگی پریان است )ذوالفقاری، های عاشقانۀ ایرانی چشمه یا دریا از محلمنظومه

شده در این پژوهش نیز ارتباط آب با های بررسی( و در افسانه91، ص. 0990

طوری که شود؛ بههای مختلف دیده میویژه شخصیت معشوق به شکلها بهشخصیت

مورد  99شود این ارتباط را نیز معرف جنبۀ ماورائی شخصیت آنان دانست. از میان می

ای مختلف با هشوند که در روایتمیافسانه شامل این ویژگی  02شده افسانۀ بررسی

 شکل بیان شده است. 08

 

 شرح نام افسانه ردیف

دختر پادشاه باالی درختی رفته بود تصویرش در آب  نجما و دختر پادشاه 0

 افتاد و نجما تصویر را دید و عاشقش شد.

عکس دختر نارنج و ترنج در آب افتاده بود کنیز کولی  دختر نارنج و ترنج 0

 ت.دید و خیال کرد عکس خودش اس
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بیند و عاشق او پسر تصویر دختر را در چشمه می پسر پادشاه و پیرزن 9

 شود.می

درویش عکس همسر سابق خود را در حوض قصری  درویش 0

 که درواقع متعلق به همسرش بود دید.

آید و برادران دختر شاپورشاه از جوی آب بیرون می  محمد و طلسم ...ملک 1

 کند.محمد را سنگ میملک

پیرمردی عاشق دختر زیبایی است که از دریاچه بیرون  حاتم طایی 8

 آید.می

فروش و لنگه دختر ماهی 1

 کفش

دختر خواست از جوی آب بپرد که لنگه کفشش در 

آب افتاد و آب آن را تا قصر شاه عباس برد و پسر شاه 

 عباس با دیدن کفش عاشق صاحب آن شد.

دختر شهر چین )پادشاه  2

 گوش(گلیمه

چکد به شکل های خونی که از سر بریدة دختر میقطره

 افتند.گلی درآمده در آب میدسته

چکد به شکل های خونی که از سر بریدة دختر میقطره آکچلک 9

 افتد.گل بر آب میدسته

افتد و تا قصر پسر کفش دختر در جوی آب میلنگه محمد و طلسم ...ملک 01

 رود.پادشاه مصر می

گاوچران و دختر  کچل 00

 کدخدا

دختر کدخدا آمد سبوی خود را آب کند، کچل او را 

 دید و عاشق دختر شد.

اند و نجما عشق نگار با دختران دیگر لب جویی نشسته نگار و نجما 00

 کند.خود را به نگار ابراز می

اند و نجما درسانش لب جوی آبی نشستهرعنا و هم رعنا و نجما 09

 کند.به رعنا آشکار میتعشق خود را نسب
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شاهزاده اسماعیل و عرب  00

 زنگی

ای در نزدیکی قصر شاهزاده اسماعیل بر سر چشمه

زنگی به لب چشمه کند و عربعرب زنگی منزل می

 آید تا ببیند او کیست.می

یابد که بیند و درمیای چهرة مرد را میدختر سر چشمه محبت علی 01

 دهد.تقدیر تن درمییار قبلی او نیست، اما به 

به دستور پدر رعنا که حاکم شهر بود رعنا و نجما را  رعنا و نجما 08

 دو طرف رودخانه نشاندند و گردنشان را زدند.

محمد در های دختر این است که ملکیکی از شرط محمد که تقاص ...ملک 01

 حمام برای او حلوا بپزد.

دهد تا در آب حوض بپرد ریب میزن ندیم سلطان را ف ندیم اعظم سلطان 02

 کند.و بدین ترتیب شر او را دفع می

خارکن دختر شاه را در حال خارج شدن از حمام  (0خارکنی که عشقش ...) 09

 شود.بیند و عاشق او میمی

 خواهد.شود و آب میدختر مرده زنده می

کند تا می حمامی به دستور پدر دختر آب حمام را داغ دختر شهر چین )آکچل( 01

کچل نتواند حمام کند و حمام کردنش به فردا بیفتد و 

زن به به دست دیو بیفتد و نتواند دختر را ببرد؛ نی

 شود.دمد تا آب سرد میدستور آکچل در آب حمام می

پسر به توصیۀ سید تا دو سال دختر پادشاه را در خانه  دختر پادشاه 00

ام بیرون منع کرده کند و او را از رفتن به حمپنهان می

سازد. پس از دو سال که در خانه حمامی برایش می

 شود.رود هویتش فاش میدختر به حمام بیرون می
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باغ سیب )روایت سوم:  00

 احمد پهلوان(

احمد پهلوان در راه رسیدن به معشوق با دیوی که آب 

ها بسته و اژدهایی که راه آّب شهر را بسته به زمین

 شود.ند و پیروز میکاست مبارزه می

دختر تاجر دو مرتبه خود را در حمام به مادر پسر  سنگ پا به سر زنان 09

 دهد.نشان می

باغ گل زرد باغ گل سرخ  00

 باغ گل سفید

های او همسر پسر با لباس مبدل سه مرتبه به در باغ

خواهد و در مرتبۀ آخر کاسۀ آبی گل میرفته دسته

دن هویت او و جلب خواهد که باعث آشکار شمی

 شود.عالقۀ شوهر به او می

ای آب پادشاه که عاشق دختر شده بود از او کاسه پادشاه و دختر چوپان 01

 خواست.

 دختر هنگام بیرون آمدن از نارنج، از پسر آب خواست. دختر نارنج و ترنج 08

 ای معشوق. ظاهر اسطوره1ـ2

ندام و گیسوان برخوردارند؛ آتنا چنان ای از زیبایی غیرعادی چهره، ازنان اسطوره

، 0992تواند با گیسوان خود آشیل را بکشد و نگهدارد )کندی، گیسوانی دارد که می

اند های ایرانی روشن و درخشانها در اسطوره(. الهه08، ص. 0921ترجمۀ بهزادی، 

زیبا، پاک و نیرومند و درخشان، بلندباال و »(. برای نمونه آناهیتا 90، ص. 0991)بهار، 

(. 99، ص. 0999، ترجمۀ آموزگار و تفضلی، 0991)هینلز، « آزاده توصیف شده است

تواند آن را از باالی قصر به زیر اندازد تا زال با رودابه گیسوانی دارد که می شاهنامهدر 

 (.10، ص. 0920کمک آن به باالی قصر برود )فردوسی، 
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های عادی تفاوتی های سحرآمیز نیز معموالً با انسانمعشوق در افسانه شخصیت

ها از ظاهر و کردار و وضعیت او حاکی از آن است که با گیر دارد. برخی توصیفچشم

های های او با ویژگیموجودی فراانسانی سروکار داریم که برخی از ویژگی

افسانه  1شده مورد افسانۀ بررسی 99ان تطبیق است. از میای قابلهای اسطورهشخصیت

 ها هستند.هایی با این ویژگیدارای شخصیت

 

 شرح نام افسانه ردیف

پرسد: بگو شاهزاده در اولین دیدار با دختر از او می دختر تاجر و مال 0

زاده هستی؟ و در جای ببینم تو جنی یا ملکی یا آدمی

کنم که گوید من خیال میدیگر چوپان در وصف او می

 این دختر یا جن بود یا پری بود یا یکی از فرشتگان.

خارکنی که عشقش  0

(...0) 

 .درخشدمیچهرة دختر مانند آفتاب 

کرده است و او  روشنشعاع صورت دختر اتاق را  محمد و طلسم ...ملک 9

توان به پایۀ دارد که هر لنگه را می گیسهفت لنگه 

 نامند.شاهِ پری میپور تخت بست و او را دختر شاه

دختر خیاط و پسر  0

 پادشاه

و غیرممکن  عجیبتواند به خواستۀ دختر خیاط می

 شاهزاده یعنی دوختن قبایی از گل پاسخ دهد.

از دهان و چشم  گل و مرواریدهنگام خنده و گریه  گل خندان 1

 ریزد.دختر می

باست که بافته دارد و به حدی زی گیسدختر چهل  گیستیغ و چلجان 8

 رود.تیغ با دیدن تصویر او از هوش میجان

 شود.است که سپس به دختری بدل می زنبوریدختر  صنما 1
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 ای معشوق. قدرت و موقعیت اسطوره3ـ2

ها را ها دارند؛ این خدایان انسانای جایگاهی و قدرتی باالتر از انسانخدایان اسطوره

دهند، امور طبیعت سازند، پادشاهان را یاری میکنند، زمین را آباد یا ویران میخلق می

ها نقش دارند، دست به جادو زنند در تعیین سرنوشت انسانو حوادث جوّی را رقم می

 طور کلی ادارة جهان هستی را در دست دارند.زنند و بهالعاده میو انجام کارهای خارق

تواند کند. آتنا میبدیل میدر اساطیر یونانی دمتر، الهۀ زمین، آباس را به مارمولکی ت

هرکس که سپر مخصوص او را ببیند تبدیل به سنگ کند؛ وی تیرسیاس را کور و 

، 01، 0، ص. 0921، ترجمۀ بهزادی، 0992کند )کندی، آراخنه را به عنکبوت تبدیل می

تواند باعث ایجاد عالقۀ دهد که می(. آفرودیت، به دخترش گردنبندی جادویی می02

(. در نزد برخی قبایل عرب 08، ترجمۀ بهزادی، ص. 0992کندی، شدید شود )

همتا قوت گرفت. این )بنوعذره( به موازات پرستش خدا، پرستش بانویی یگانه و بی

ایزدی یگانه بود و بانوی بنوعذره ترکیبی ایزدان گوناگون در زنپدیده حاصل ادغام زن

رسید نظر میتقدیر و مرگ( بهاز الت )الهه(، عزّی )قدرت متعال( و منات )الهۀ 

 (. 011ـ009، صص. 0990)ستاری، 

شوند و در هند به فراوانی یافت میویژه در میان اقوام گوناگون و بهخدایان انسان

گو به آنان عنوان غیبهای باستان به وجود چیزی مقدس در زنان معتقد بودند. بهآلمانی

، 0291پرستیدند )فریزر، ی زنده و واقعی میهامنزلۀ الههکردند و آنان را بهرجوع می

 (. 001ـ 091، صص. 0990ترجمۀ فیروزمند، 

صورت تصاویری که در دست عاشقان های سحرآمیز شمایلی از دختران بهدر افسانه

هایی وجود دارد که بر دیوار یا سقف آن تصویر شود و همچنین اتاقآنان است دیده می

نقش شده و این اتاق مانند حریمی قدسی از فضای عادی منزلۀ معبودی گرامی دختر به
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تواند به شود. این موضوع میداستان جدا شده است و ورود به آن به سادگی ممکن نمی

نوعی با پرستش بانوخدایان یا معابد آنان تطبیق یابد. همچنان که در برخی معابد و 

شوند و یا وجهی نقش میهایی از افراد مقدس به نیکوترین اماکن مذهبی نیز تمثال

 شود.  داری میای در معبد نگهتجسمی از خدا به صورت مجسمه

های عاشقانۀ فارسی نیز قابل توجه است. جمشید با اهمیت تصویر در منظومه

شود. شیرین با دیدن تصویر خسرو عاشق او نقاشی مهراب بازرگان عاشق خورشید می

دخت که بر دیوار قصر آویخته ویر پریشود. سام در هنگام شکار چشمش به تصمی

(. درمجموع از 20، ص. 0990بازد )ذوالفقاری، افتد و به تصویر دل میشده است، می

مایه وجود دارد که دو مورد نیز افسانه این بن 1شده در مورد افسانۀ بررسی 99میان 

 های مختلف است.مربوط به روایت

 

 شرح نام افسانه ردیف

تصویر دختر بر باالی در اتاقی دربسته نصب شده در  هزادهدالرام و شا 0

 اتاق قفل شده و کلید آن از شاهزاده پنهان شده است.

ای بر دیوار باغی که قفل گیس پشت پردهتصویر چل گیستیغ و چلجان 0

 شده بود قرار داشت.

او را تصویر دختر پادشاه در آب افتاده بود. رعنا تصویر  نجما و دختر پادشاه 9

 در چشمه دید و عاشق او شد.

تصویر مغل دختر در اتاقی دربسته در قصر  مغل دختر)ب( 0

محمد آن را دیده عاشق جمشید قرار دارد که ملکملک

 شود.مغل دختر می
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درویش و دختر پادشاه  1

 0چین

درویش عکسی از دختر پادشاه چین به شاهزاده نشان 

 د.شودهد و شاهزاده عاشق دختر میمی

پسر سلطان شام عکس دختر بازرگانی را دید و عاشق  حاتم طایی 8

 او شد.

شاهپورشاه که درد  1

 احمدشاه را دوا کرد

احمدشاه عکس دختر پادشاه ایران را دید و عاشق او 

 شد.

باغ سیب )روایت سوم:  2

 احمد پهلوان(

بودند و  دم دروازه عکس دختری را به دیوار زده

 ل تماشا بودند.جماعت زیادی مشغو

 

ای در توان گفت معشوق افسانهاز نظر قرار داشتن معشوق در موضع قدرت، می

ای تخفیف یافته از تواند جلوهها از طبقۀ باالی اجتماع است و این میاغلب افسانه

افسانه و دو  00شده افسانۀ بررسی 99ای باشد. از میان جایگاه خدایی زنان اسطوره

 ی با این ویژگی دارند.هایروایت شخصیت

 

شمارة 

 افسانه

 شرح نام افسانه

 معشوق دختر پادشاه است. نجما و دختر پادشاه 0

  0کرة دریایی 0

درویش و دختر پادشاه  9

 0چین
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  محمد که تقاص ...ملک 0

  نگار و نجما 1

  نی و انگشتر 8

  (0خارکنی که عشقش ...) 1

  دختر پادشاه 2

و محمد و دیملک 9

 لنگویک

 

 معشوق دختر حاکم است. رعنا و نجما 01

  مرد همسفر 00

 معشوق دختر بازرگان است. حاتم طایی 00

  گل خندان 09

کچل گاوچران و دختر  00

 کدخدا

 معشوق دختر کدخداست.

 است.« خاناروم»دختر معشوق  مغل دختر )الف( 01
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دختر شهر چین )پادشاه  08

 گوش(گلیمه

 شاه پریان است.معشوق دختر 

پسر سلطان و پنج  01

 دخترعمویش

 

 

 آگاهی و اطالع قبلی از امور. پیش1ـ2

های خاص برخی از ها از دیگر قدرتآگاهی و اطالع از امور پیش از وقوع آنپیش

نوعی دارای های ایرانی اهورامزدا بهویژه معشوق است. در اسطورهها و بهشخصیت

هریمن خبر دارد، ولی اهریمن از هستی او خبر ندارد آگاهی است واز وجود اپیش

های (. در برخی از افسانه21، ص. 0999، ترجمۀ آموزگار و تفضلی، 0991)هینلز، 

آگاهی است و از نیت شوم شریران آگاهی دارد. سحرآمیز نیز معشوق دارای قدرت پیش

 است. ویژگی افسانه معشوق دارای این 8شده در مورد افسانۀ بررسی 99از میان 

 

شمارۀ 

 افسانه

 شرح نام افسانه

شاهزاده اسماعیل و  0

 عرب زنگی

دهد که در مهمانی پدرش دختر به شاهزاده هشدار می

 غذا مسموم است.

دختر خبر دارد که رفتن او به دم در منزل باعث دردسر  گربۀ سبز نقاره 0

 خواهد بود.

داند و از پیش های سلطان را میدختر راه انجام خواسته ندیم اعظم و سلطان 9

 داند که ندیم اعظم به دیدنش خواهد رفت.می
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آید دختر از حوادث بعدی و دردسرهایی که پیش می محبت علی 0

 آگاهی دارد.

دهد که رها کردن دو تار گیس به جانتیغ هشدار میچل گیسچل 1

گیس برای جانتیغ دردسرساز خواهد بود از موهای چل

 یرزن برای آنان خطرناک است.و همچنین پ

 به وقایع آگاهی دارد.دختر که پریزاد است نسبت ابراهیم گاوچران 8

 

 . مفهوم سن و گذر زمان در ارتباط با شخصیت معشوق1ـ2

انداز طور بارزی بر چشمبه»توان گفت اسطوره به زمان میدربارة این نوع دیدگاه نسبت

، ترجمۀ موقن، 0901)کاسیرر، « نگرد.دریچۀ زمان میکند و به جهان از زمانی داللت می

گذرد و زمان اساطیری نمی»باوران (. درواقع از دیدگاه اسطوره021ـ019، صص. 0999

با زمان »(. زمان اسطوره 80، ص. 0991)الیاده، « ناپذیر نیستاستمراری برگشت

 (. 10. ، ص0990)باستید، « شودشماری، تاریخی، یا نجومی ما خلط نمیسال

رسد نظر میمفهوم سن در پیوند با معشوق معموالً با نوعی پیچیدگی همراه است. به

کند. که سن و سال و گذر زمان به مفهوم معمول آن درمورد معشوق صدق نمی

ها بر درکی از زمان، مکان و عدد بعضی موتیف»های سحرآمیز طور که در افسانههمان

، ص. 0910ای، ، ترجمۀ بدره0908)پراپ،  «وت استقرار دارند که با درک ما متفا

های مربوط به معشوقان خفته نیز شاید متوقف شدن زمان و گذر عمر در افسانه (،010

ها همیشه در عالم ظلمات یا در قصر این زیبارویان خفتۀ قصه»قابل پیگیری باشد؛ 

ر زمان بر شاهزادة ( و گذ002، ص. 0922)پریشانی و شیربچه، « اندجادو به خواب رفته
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خانم در همان سن و درواقع در همان شده تأثیری ندارد و شاهزادهخفته و طلسم

 ساحت زمانی متوقف شده است.  

ای با زمان قابل های سحرآمیز ایرانی نیز این عدم سازگاری زمان افسانهدر افسانه

خوانیم که ها میدرک برای انسان امروز قابل مشاهده است. چنان که در افسانه

، ص. 0921نشین بوده و ازدواج نکرده است )خدیش، گیس هفتاد سال خانهچهل

زمان شخصیت جوان و شخصیت پیرمرد به معشوقی که (. همچنین دربارة عشق هم002

عاشق صاحبِ تصویری »شود گفت شاهزاده تصویر او در دست پیرمرد است می

)محجوب، « ری شاداب و زیبا بوده استشود که شاید نیم قرن پیش از تولد او دختمی

 (.011، ص. 0920

ویژه های سحرآمیز بهتوان گفت زمان در افسانههای موردنظر ما نیز میدر افسانه

ای است که عبور هنگامی که با شخصیت معشوق در پیوند است، از نوع زمان اسطوره

مورد افسانۀ  99یان خطی ندارد و ممکن است در حالت ایستایی قرار داشته باشد. از م

 شوند.میافسانه شامل این ویژگی  0شده بررسی

 

 شرح نام افسانه ردبف

 هم پادشاه و هم پسر پادشاه عاشق دختر هستند. مغل دختر )الف( 

های قصر را شود از پدر کلید اتاقشاهزاده بزرگ می دالرام و شاهزاده 

رو خواهد و در اتاقی دربسته با تصویر دختر روبهمی

 شود.می

گیس از قبل بر دیوار باغی در قصر پدر تصویر چل گیستیغ و چلجان 

 شاهزاده کشیده شده است.
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مردی که هفت سال پیش معشوق خود را یک بار دیده  حاتم طایی 

رود، بدون اینکه در جوانی و زیبایی برای دیدن او می

 دختر خللی وارد شده باشد

واهان مغل دختر بوده و اکنون پسرش جمشید خملک مغل دختر )ب( 

 محمد عاشق مغل دختر است.ملک

 

 ها. سایر ویژگی3

توان به فراوانی خواستگاران و ای، میای معشوق افسانههای اسطورهاز دیگر ویژگی

همچنین جنگجویی و کشتن بسیاری از مردان و خواستاران اشاره کرد. از القاب 

، ترجمۀ بهزادی، 0992شندة مردان است )کندی، آفرودیت، آندروفونوس به معنی ک

( و هیپودامی، بانوخدای یونانی هرکس را که به خیال وصلت با او 00، ص. 0921

(. آتنا 1ـ0، صص. 0999، ترجمۀ بهمنش، 0919برد )گریمال،  افتاد ازبین میمی

ایزدبانوی جنگ و جنگجویی سهمگین است که زره بر تن و سپر در دست دارد 

 (. 01، 01 ـ 00، 0، صص. 0921، ترجمۀ بهزادی، 0992، )کندی

شود فردوسی، گردآفرید که مورد عالقه و توجه سهراب واقع می شاهنامۀدر 

، 0920دختری سلحشور و همچون سواری همیشه در حال جنگ است )فردوسی، 

توان های عاشقانۀ فارسی نیز برخی معشوقان فعال را می(. در منظومه012ـ011صص. 

های (. در اغلب منظومه000، ص. 0999شمار آورد )ذوالفقاری، عشوقان جنگجو بهم

بر شخصیت عاشق رقیبی نیز وجود دارد که خواهان معشوق است عاشقانه عالوه

(. موضوع خواستگاران کشته شده و ویژگی سلحشوری و 91، ص. 0990)دوالفقاری، 

مورد افسانۀ  99شود. از میان می ها دیدهمورد از افسانه 9ریز بودن معشوق در خون
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افسانه نیز معشوق ویژگی تک بودن و مورد درخواست همه بودن را  1شده در بررسی

 دارد. 

 

 شرح نام افسانه ردیف

محمد که ملک 0

 تقاص...

دختر سرهای بریدة خواستگاران را باالی قصر 

 خود آویخته است.

محمد و طلسم ملک 0

... 

مد و همچنین لشکر محدختر دو برادر ملک

 کند.مصر را سنگ می

شاهزاده اسماعیل و  9

 عرب زنگی

دختر بیست سال جنگیده و با جوانان دالور 

 کشتی گرفته و بر همۀ آنان پیروز شده است.

 

 شرح نام افسانه ردیف

پادشاه، پسر پادشاه و پسر پادشاه کشمیر همگی عاشق  مغل دختر )الف( 0

 مغل دخترند.

مال، شاهزاده، وزیر و چوپان همگی عاشق و خواستار  ر و مالدختر تاج 0

 دختر بودند.

شاهزاده اسماعیل و  9

 عرب زنگی

 شود.پدر شاهزاده اسماعیل هم عاشق عرب زنگی می

شمار محمد و خواستگاران بیمحمد، ملکپدر ملک مغل دختر)ب( 0

 خواهند.دیگر دختر را می

درویش و دختر پادشاه  1

 0چین

های هفت کشور به خواستگاری دختر ان سلطانپسر

 اند.رفته



  و همکاران زهرا دهقان دهنوی ___________________ ...ای و فراانسانی شخصیت معشوقهای اسطورهویژگی

131 

 

محمد با دختر، پسر پادشاه مصر نیز پس از ازدواج ملک محمد و طلسم ...ملک 8

 عاشق دختر شده است.

 احمد و هزار هزار مثل احمد عاشق دخترند. حاتم طایی 1

پادشاه جوانی به شهر آمد و عاشق همسر پسرک  خیالپسرک بی 2

 ال شد.خیبی

 یهودی پولداری عاشق همسر درویش است. درویش 9

 

 . نتیجه1

شود ردپایی از شرح سرگذشت های سحرآمیز مشخص میبا بررسی افسانه

 های سحرآمیز نیز مشاهده کرد.توان در افسانهوار را میهای خداگونه یا الههشخصیت

اند. در ایهای اسطورهیها دارای برخی ویژگهای سحرآمیز ایرانی شخصیتدر افسانه

دارند، شخصیت معشوق ـ دختر  های سحرآمیز که  مضمونی عاشقانهآن دسته از افسانه

تواند به ها میوار است که بررسی آنای و الهههای اسطورهنیز دارای برخی ویژگی

های معشوق از ویژگیترسیم الگویی برای شناخت شخصیت اساطیری وی کمک کند. 

 حضور او در جهان خواب و تجلی بر عاشق در عالم رؤیا است. دنیای خوابای افسانه

تواند اشاره به به نوعی می وو رؤیا به نوعی مرز جهان ما با جهان ازمابهتران است 

ای معبد و کاخ و شاید هر شهر مقدس و بارگاه در اندیشۀ اسطورهجهان دیگر باشد. 

ت معشوق معموالً و در قصر زندگی شود. شخصیفضایی قدسی محسوب می شاهانه

ای ها قابل تطبیق با جهان زیرین اسطورهکند. ارتباط معشوق با چاه و گور در افسانهمی

رسد. باغ نیز که در فرهنگ ایرانی رمزی از بهشت است، گاه محل زندگی نظر میبه

 کند. شخصیت معشوق است و گاه به نوعی با معشوق ارتباط پیدا می
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پرستی در توان گفت درختای معشوق با طبیعت، میارتباط اسطوره عنوانبه

عاشق با معشوقی که های سحرآمیز ایرانی در افسانههای اغلب اقوام وجود دارد. اسطوره

های ایرانی آب از عناصر مقدس است کند. در اسطورهباالی درخت رفته است دیدار می

یز ارتباط شخصیت معشوق با چشمه، شده در این پژوهش نهای بررسیو در افسانه

ای ظاهری شود. معشوق افسانههای گوناگون دیده میشکلطور کلی آب، بهحمام و به

 شدن تمثال ای قابل تطبیق است. پرستیدهخاص دارد که با ظاهر بانوخدایان اسطوره

های های شخصیتآگاهی و تعلق او به طبقۀ باالی اجتماع، نیز به ویژگیمعشوق، پیش

 ای شباهت دارد.اسطوره

 منابع

 . تهران: فرهامه.دیوشناسی ایرانی(. 0991ابراهیمی، م. )

. ویرایش ا. مارزلف و همکاران. تهران: های مشدی گلین خانمقصه(. 0911الول ساتن، ل.پ. )

 نشر مرکز.

 (. تهران: پارسه.0990. ترجمۀ م. چراغیان )اسطوره، رؤیا، راز(. 0910الیاده، م. )

 (. تهران: طهوری.0999. ترجمۀ ب. سرکاراتی )اسطورة بازگشت جاودانه. (0910لیاده، م. )ا

 (. تهران: توس.0990. ترجمۀ ج. ستاری )اندازهای اسطورهچشم (.0989الیاده، م. )

 (. تهران: سروش.0918. ترجمۀ ج. ستاری )رساله در تاریخ ادیان(. 0921الیاده، م. )

 (. تهران: علمی و فرهنگی.0991. ترجمۀ ب. سالکی )و نامقدس مقدس(. 0981الیاده، م. )

(. پژوهش 0. )گنجینۀ فرهنگ مردم، ج دختر نارنج و ترنج(. 0999انجوی شیرازی، س.ا. )

 س.ا. وکیلیان. تهران: امیرکبیر.

پژوهش س.ا. وکیلیان. (. 0. )گنجینۀ فرهنگ مردم ج سنگ صبور(. 0990انجوی شیرازی، س.ا. )

 یرکبیر.تهران: ام

 . تهران: امیرکبیر.گل به صنوبر چه کرد(. 0922انجوی شیرازی، س.ا. )
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(. پژوهش س.ا. وکیلیان. تهران: 0. )گنجینۀ فرهنگ مردم ج گل بومادران(. 0990انجوی شیرازی، س.ا. )

 امیرکبیر. 

 (. تهران: توس.0990. ترجمۀ ج. ستاری )دانش اساطیر(. 0982باستید، ر. )

 (. تهران: داستان.0929. ترجمۀ ک. شیوا رضوی )کاربردهای افسون(. 0911بتلهایم، ب.)

. دفتر اول و دوم. پژوهشگاه فرهنگ و مبانی عرفانی و هنر معماری اسالمی(. 0922بلخاری قهی، ح. )

 هنر اسالمی.

 . تهران: چشمه.از اسطوره تا تاریخ(. 0991بهار، م. )

 تهران: آگاه. ان.جستاری چند در فرهنگ ایر(. 0991بهار، م. )

 سینا.(. تهران: ابن0910ا. داناسرشت ). ترجمۀ ع.آثارالباقیه عن القرون الخالیه(. 990-991بیرونی، ا. )

 (. تهران: توس.0910ای ). ترجمۀ ف. بدرههای پریانهای تاریخی قصهریشه(. 0908پراپ، و. )

آباد: ایرانی. نجف وار(های عامیانه )پریهها و عناصر قصمایهبن(. 0922پریشانی، ز.، و شیربچه، م. )

 آباد.دانشگاه آزاد اسالمی نجف

 . پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی.باغ فین(. 0928جیحانی، ح.ر.، و عمرانی، م. )

 .090ـ001، 9، پژوهش زنانشهر زنان. (. آرمان0921حسینی، م. )

 . تهران: علمی و فرهنگی.ای جادوییهشناسی افسانهریخت(. 0912خدیش، پ. )

ادبیات و علوم های سحرآمیز. (. بازتاب و کارکردهای سحر و جادو در افسانه0922خدیش، پ. )

 .081ـ010، 81،  انسانی

 (. تهران: توس.0980. ترجمۀ ج. ستاری )هازبان رمزی افسانه(. 0909دالشو، م. ل. )

زبان و ادبیات  .های عامههای عاشقانه و افسانهنظومه(. معشوقان جنگجو در م0999ذوالفقاری، ح. )

 . 000ـ90،  11. فارسی

 . تهران: چشمه.یکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی(. 0990ذوالفقاری، ح. )

شناسی و فرهنگ های مردم. تهران: مرکز پژوهشهای اشکور باالافسانه(. 0910سادات اشکوری، ک. )

 عامه.

 . تهران: نشر مرکز.در فرهنگ ایرانسیمای زن (. 0990ستاری، ج. )

 (. تهران: نشر مرکز.0991های ایرانی. ترجمۀ ع. مخبر )(. اسطوره0111سرخوش کرتیس. و. )
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(. تهران: 0929ترجمۀ س. ا. وکیلیان ) های ایرانی به روایت امروز و دیروز.افسانه(. 0992شین، ت. ه. )

 ثالث.

 (. تهران: سروش. 0910. ترجمۀ ج. ستاری )ه و رمزادبیات و اسطوره، اسطور(. 0910فرای، ن. )

 . به کوشش س. حمیدیان. تهران: قطره. شاهنامه(. 0920فردوسی، ا. )

 . تهران: توس. بندهشن(. 0989فرنبغ دادگی )

 (. تهران: آگاه.0990. ترجمۀ ک. فیروزمند )شاخۀ زرین(. 0291فریزر، جیمز ج. )

 . تهران: سپهر.سهای مردم فارقصه(. 0909فقیری، ا. )

های سحرآمیز ایرانی در الگوی پراپ تفسیر ساختارگرایانۀ وضعیت آغازین افسانه(. 0999قاسمی، س. )

 .018ـ20، 90، فرهنگ و ادبیات عامهدر مقایسه با شاهنامه و اساطیر بندهشی ایران. 

(. 0999. موقن )ای(. ترجمۀ ی)اندیشۀ اسطوره 0. جهای سمبلیکفلسفۀ صورت(. 0901کاسیرر، ا. )

 تهران: هرمس.

 (. تهران: ثالث.0999. ترجمۀ ح. اکبری شالچی )های ایرانیانافسانه(. 0299سن، آ. ا. )کریستن

 (. تهران: نشر مرکز.0921. ترجمۀ ع. مخبر )قدرت اسطوره(. 0922کمپبل، ج. )

 (. تهران: طهوری. 0921. ترجمۀ ر. بهزادی )دانشنامۀ اساطیر یونان و روم(. 0992کندی، م. د. )

 . تهران: مجلس.های روستایی ایرانچهارده افسانه از افسانه(. 0900کوهی کرمانی، ح. )

 (. تهران: دانشگاه تهران. 0999. ترجمۀ ا. بهمنش )فرهنگ اساطیر یونان و رم(. 0919گریمال، پ. )

 . تهران: چشمه.ادبیات عامیانۀ ایران(. 0920محجوب، م. ج. )

 . تهران: میردشتی.اسطوره و هنر(. 0999. ر. )نژاد، سمعرک

 های بنفشه(.. تهران: قدیانی )کتابقصه از سرزمین ایران 99(. 0920میرکاظمی، س. ح. )

 . تبریز: موغام.شناسی نزد نورتروپ فرایاسطوره و اسطوره(. 0999نامورمطلق ب. )

 . تبریز: موغام.نزد ماکس مولرشناسی اسطوره و اسطوره(. 0991پور، ب. )نامورمطلق ب.، و عوض

(. شباهت ساختاری داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطورة 0991نصیری، ج.، و طغیانی، ا. )

 .911-019، 10، شناختیادبیات عرفانی و اسطورهآفرینش در بندهش. 

 : چشمه.(. تهران0999. ترجمۀ ژ. آموزگار و ا. تفضلی )شناخت اساطیر ایران(. 0991هینلز، ج. )
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