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Introduction  

Research Background 

Donkey skin type has not been studied in story critique studies in Iran, 

perhaps because some narrations refer to the taboo of incest. I did not 

find any background in Persian language works except for quoting and 

categorizing legends, and also in Arabic writings. However, several 

studies were found in English. Some of these studies analyze the motif 

in general; for example, The Donkey Skin Folktale Cycle (AT 510B) 

by Christine Goldberg Published in Magazine JAF (The Journal of 

American Folklore), and others express the writings of this type in a 

specific culture; for example, Story type 510B Donkey Skin in the 

polish fairy tradition, by Arena Jepnikowski published in Scientific 

Almanac Traditional Culture. Some also point to the taboo of incest in 

this type and look at it from different perspectives. For example, from 

the psychoanalytic perspective of Bettelheim or the feminist critique 

there is an article "The Princess in the Wooden Body: Israeli Oral 
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Versions of the Maiden in the Chest" (ATU 510B*) in Light of Incest 

Victims' Blogs, a work by Ravit Raouf Man and Haya Milo in JAF. 

Goals, questions, and assumptions 

Marzolf mentions sub-branches 510A and 510 B in the book of 

classification of Iranian stories and calls both of them Aschenputtel. 

This naming raises the first research question: Although each of these 

subcategories has a different name in the Arne-Thompson list, why 

did Marzolf choose a title for both subcategories? He seems to have 

identified subcategories 510A and 510B as one. This idea raises 

another question and that is why this unification? By answering this 

question, Marzolf's name can be called right or wrong, and if it is read 

incorrectly, it can be corrected. Beyond these questions, the study of 

these tales of the 510B type shows that this sub-branch itself is 

divided into several branches. This research, in addition to answering 

the questions posed on the Iranian and Arabic writings, puts the motif 

of a girl wearing a fur coat in action, and while introducing this type, 

tries to show its origin (a hypertext study based on Propp's pattern) 

and its different types (textual review). 

The main discussion and conclusion  

Studies show that there are eighteen narrations about "The Girl in a 

Fur Coat" in Iran and fourteen basic narrations in the Arab countries 

of Egypt, Saudi Arabia, Morocco, Sudan, Palestine, Iraq and Jordan, 

along with a number of secondary narrations. It should be said that 

this type comes from a myth that considers father-daughter adultery as 

a divine and creative act, a myth that is related to the incestuous 

rituals. The father's insistence on this - and in some narrations the 

company of those around him - is rooted in knowing this action well, 

and the daughter's opposition and her escape is rooted in the later 

religious beliefs. One of the narrated escape routes is wearing animal 
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skins. It must be said that Marzolf's naming is incorrect. Although he 

found the type of "The Girl in a Fur Coat" in Persian tales, he 

deviated from what was mentioned in the Arne-Thompson list in 

naming sub-branch 510B, calling both sub-branches Aschenputtel. It is 

true that he followed the naming mentioned in the above list.  

Motif-Spectrum of the 510B can be depicted based on the studied 

motifs in Iranian and Arabic narrations as follows: 

I. The girl is forced to run away from home: 

A. The girl's father wants to marry her [sometimes someone else 

wants it]; 

B. The mother intends to kill the girl at the instigation of the demon-

husband. 

II. The girl seeks escape: 

A. Provides a large object and hides in it. That object falls into the 

hands of the prince; 

B. The girl hides in a wooden dress and turns into a wooden statue; 

C. The girl hides in the skin of an animal; 

D. The girl runs away with her brother. 

III. The girl enters the prince's palace: 

A. The prince takes the object that the girl is inside to his dormitory; 

B. The princess finds a wooden / fur-covered girl and takes her to the 

palace [or the queen's maids find her and take her to the palace]; 

J. The prince finds the girl who is with his brother and takes her with 

him. 

IV. Prince falls in love with a girl: 

A. The prince sees the girl hidden in the object and remembers her; 

B. The prince sees the girl without a wooden dress or fur and loses 

heart; 
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J. The prince becomes attached to the girl from the very beginning 

when he sees her near the spring. 

V. The prince marries the girl: 

This section has two branches: 

A. Recognizing the girl and marrying her: Narrations are included in 

this branch that the girl has become another body (wooden mannequin 

/ fur coat); 

B. Putting behind a malicious conspiracy [fiancé] and marrying a girl: 

There are narrations in this branch that the girl has not become another 

body. 

VI. The end of the story 

A. Marriage to the prince after getting rid of a malicious fiancé; 

B. Marriage to the prince and then the predatory nature of the father / 

mother of the girl (killing the girl child); helping the holy man / 

woman (reviving the child); recognizing the child by the prince and 

returning the girl to the palace; 

C. In the narrations in which the girl joins the demon, the story ends 

with killing the demon [and sometimes the demon and the girl] by the 

brother. 

According to what has been said, sub-branch 510 B can be divided 

into three types in Persian and Arabic tales. This category is based on 

the escape path that the girl chooses. Because how she escapes 

determines other legendary events. The subspecies of 510 B are as 

follows: 

1-510B.The girl hidden in the object 

2-510B Girl in a fur coat / wooden sculpture 

3-510B Daughter and brother 
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 ـ تامپسون  پوش در فهرست آرنهتیپ دختر پوستین

 1های ایرانی و عربی آنو بررسی روایت

 2طباطبایی الساداتسمیه

 (22/02/0411پذیرش:  10/01/0411)دریافت: 

 چکیده

او برای گریز راهِ . گریزدنام تیپی است که در آن دختری از آزار پدر می «پوشدختر پوستین»

یابد که از سر تا به پایش را بپوشاند. این تیپ که جوید و چاره را در پوستینی میای میچاره

بندی د در طبقهنام دار« پوست االغ»کالسه شده و  510Bدر فهرست آرنه ـ تامپسون با شمارة 

پیراهنی مانند آفتاب، پیراهنی »های عربی بندی قصهو در طبقه« خاکسترنشین»های ایرانی قصه

نام دارد. از آنجا که تیپ یادشده چندان میان پژوهشگران « مانند ماه و پیراهنی مانند ستارگان

شناسانده و کوشد آن را رو میشده نیست جستار پیشزمین شناختهادبیات مردمی ایران

های های مردمیِ ایران و نیز سرزمینگیری از مجموعه آثاری که در آن قصهبراین با بهرهافزون

های ایرانی و مصر، عربستان، مراکش، سودان، فلسطین، عراق و اردن گرد آمده، روایت

های توان تقسیم کرد. بررسیها را به چند دسته میاش را بررسد تا دریابد این روایتعربی

توان ومان پدری میدهد که برمبنای راه چارة دختر برای گریز از خانگرفته نشان میانجام
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. 510B. 2شده در شیء؛ . دختر پنهان510B. 0های این تیپ را به سه دسته تقسیم کرد: روایت

براین پژوهش حاضر با . دختر و برادرش. عالوه510B. 3پوش/آدمک چوبی؛ دختر پوستین

. است« پوشدختر پوستین»های سازندة درپی یافتن باورها و آیین الگوی فرامتنی پراپ تکیه بر

توان خاستگاهی برای این می را و مزداپرستی شده در کیش زروانهای یافتاسطوره و آیین

های ایرانی دانست، چراکه از آمیزش اهورامزدا با مادر، خواهر و دختر خود یاد تیپ در قصه

 داند.را کنشی آیینی و سپند می« یدودهخو»کرده و 

چلچراغ  ،آدمک چوبی، 510Bپوش، تیپ، تیپ دختر پوستینپریان ۀقصهای کلیدی: واژه

 .وجوگر، الگوی فرامتنی پراپطال، قهرمان ـ قربانی و قهرمان ـ جست

 مقدمه .1

نوان این ع سیندرال و پوست االغ نام دارد.( ARU) تامپسونـ  در فهرست آرنه 001تیپ

 دهند:میای از این تیپ را شکلدربردارندة دو موتیف است که هریک زیرشاخه

 نام سیندرال یا همان خاکسترنشین شناختهدارد که به بر تیپی داللت  510Aشاخۀ

گرچه موتیف سیندرال به فضل  نام پوست االغ.بر تیپی به 510Bشود و شاخۀ می

 ولی شاخۀ دیگر این تیپ چنین نیست؛ ،0آشناستانیمیشن آن برای هر خرد و کالنی نام

 510Bتیپ رو آن است که در راستای شناساندنش گامی بردارد.و از اهداف جستار پیش

ای او برای گریز راه چاره گریزد.بازگوکنندة داستان دختری است که از آزار پدر می 

 شود. در آن پنهان یابد کهی میئچوب یا شی ای از پوست/جوید و گزیر را در جامهمی

یابد که سرانجام همسر او ای راه میشود به قصر شاهزادهچون از دیار پدری دور می

 یونان، هایی از آلمان،به افسانه 510B آرنه ذیل این زیرشاخه از تیپ شد. خواهد

سانۀ ها از افاینبرافزون است. ایتالیا و فرانسه استناد کرده ارمنستان، بریتانیا، انگلستان/

وجوهای جست است.هم یاد شده Arab Folktalesکتاب  پوش ازشاهدخت پوستین
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های دیگری از همین نگارنده حاکی از آن است که عالوه بر افسانۀ یادشده از مصر قصه

در  دست است که با تیپ مذکور پیوند دارند. های عربی درکشور و دیگر سرزمین

است.  و هر دو زیرشاخۀ آن ثبت شده 510 ز تیپهای فراوانی ازمین نیز روایتایران

یاد کرده و  510Bو 510Aهای از زیرشاخه های ایرانیبندی قصهطبقهمارزلف در کتاب 

گذاری نخستین پرسش این نام نامد.می ]خاکسترنشین[ «Aschenputtel »دو را هر

تامپسون ـ  ها در فهرست آرنهگرچه هر یک از این زیرشاخه کشد:میپژوهش را پیش

یک عنوان برای دو زیرمجموعه از یک تیپ برگزیده چرا مارزلف  ،نام متفاوتی دارند

است و هم  را یکی دانسته 510B و  510Aهایشود وی زیرشاخه؟ گمان میاست

انگیزد و آن این انگاره پرسش دیگری را برمی .است رو بر هر دو یک نام نهادهایناز

گر های برجامانده از هر دو تیپ حکایتبررسی روایت ت.پنداری اسچرایی این یکسان

ها چنان هستند که بتوان یکی را در دل ولی این رشته ،های پیوند میان آن دو استرشته

گذاری مارزلف را صواب یا خطا توان نامبا پاسخ بدین پرسش می داد؟ دیگری جا

های یادشده تر از پرسشفرا پی تصحیح آن برآمد.خواند و اگر نادرست خوانده شد در

دهد که این زیرشاخه خود به چند نشان می  510Bتیپ های مرتبط باکاویدن افسانه

در پیوندند که  510A تیپهایی از ها با بخشبرخی از این گونه شود.می گونه تقسیم

 اند.شمارهتامپسون همـ  کند چرا این دو تیپ در فهرست آرنهمیها روشنبررسی آن

شده بر تحریرهای ایرانی و عربی های بیاندهی به پرسشژوهش در کنار پاسخاین پ

کوشد پوش انگشت نهاده و ضمن شناساندن این تیپ میاز موتیف دختر پوستین

های متعدد این اساس الگوی پراپ( و گونه)بررسی فرامتنی بر خاستگاه آن را نمایانده

های مرتبط این هدف یافتن افسانهبرای برآوردن  )بررسی متنی(. تیپ را برشمرد

 های ایرانی به یاری این آثار انجام شد:یافتن افسانه پیش از هر چیز اهمیت دارد.وبیش
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اشرف درویشیان و که به همت علی های مردم ایرانفرهنگ افسانهجلدیِ  01 مجموعۀ

زاده د قاسماز آنِ محم های ایرانیافسانهجلدیِ  7 مجموعۀ است؛ رضا خندان گرد آمده

 خزاعی گردآورندة آن است. که حمیدرضا خراسان هایافسانهجلدیِ 01 و مجموعۀ

نیز استفاده  و... خانمگلینهای مشدیقصهو  میرزاتوپوزقلیآثاری همچون البته از تک

 الشامی،شده که حسنهای عربی از منابعی بهره گرفتهبرای یافتن افسانه است. شده

 Types of theکتاب او در است. ها یاد کردهاز آن 510Bب، ذیل تیپ فولکلورپژوه عر

folktale in the Arab world ،پیراهن سیمین و پیراهنی  پس از ذکر تیپ پیراهن زرین

این از برافزون .کندمی های گوناگون عربی اشارهاز ستاره به تحریرهای آن در سرزمین

 Folk traditions of the Arab world:a guide toنام دیگر اثر این پژوهندة عرب به

motif classification وMotific constituents of Arab-Islamic folk traditions  نیز

که بخشی ویژه برای  الفنون الشعبیههمچنین صد شماره از مجلۀ  استفاده شده است.

و این  الشعبیةافة الثقشماره از مجلۀ  00های مردمی دارد بررسی شده و نیز ثبت قصه

پس از گردآوری  اند.های عربی را گردآوردهآثاری است که افسانهافزون بر تک

بر آشکار بندی خواهند شد تا عالوههای ایرانی و عربی دستهبازگفت های مرتبط،افسانه

 نمایان شود.  510تیپ های پیوند میان دو زیرشاخۀ رشته ها،ها و تفاوتشدن شباهت

 نۀ پژوهش. پیشی2

تیپ پوست االغ در مطالعات نقد قصه در ایران موردواکاوی و تحلیل قرار نگرفته 

شکند. در آثار هایی از آن تابویِ زنایِ با محارم را میاست. شاید بدان سبب که روایت

ها، ولی نوشتهای نیافتم و نیز در عربیبندی افسانه پیشینهزبان جز نقل و دستهفارسی

مایۀ مذکور ها نقششد. برخی از این پژوهشیافت  چند به زبان انگلیسی هاییپژوهش

 The Donkey Skin Folktale Cycle (AT»رسند؛ مثالً مقالۀ را در مجموع برمی
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510B)»  نوشتۀ کریستین گُلدبِرگ که در مجلۀJAF (The Journal of American 

Folklore) فرهنگی در یرهای این تیپ منتشر شده است؛ و برخی دیگر به بیان تحر

 Story type510B "Donkey Skin" in the polish fairy »پردازند، مانند مشخص می

tradition» منتشرشده در مجلۀآرُنا ژِپنیکُوسکی قلم بهScientific Almanac 

Traditional Culture  .چنین شماری نیز بر تابوی زنای با محارم در این تیپ هم

کاوانه که نگرند؛ مثالً از دیدگاه روانآن را از زوایای گوناگون می انگشت نهاده و

 The Princess in"بدان نظر دارد یا نقد فمینیستی در مقالۀ هاافسون افسانهبتلهایم در 

the Wooden Body": Israeli Oral Versions of "The Maiden in the Chest" 

(ATU 510B*) in Light of Incest Victims' Blogs هایا و مان رَویت رئوف اثری از

های ایرانی و عربی این تیپ . نکتۀ مهم آنکه این جستار بر روایتJAFدر نشریۀ میلو 

 شود. نمی های مذکور دیدهای که در پژوهشنظر دارد؛ سویه

 پیکرۀ پژوهش .3

داستان دختری است که از خواست پدر برای ازدواج با وی روایتگر 510B  تیپ

ومان خود گریخته و به شهری ای پوستین یا چوبین از خاناو به یاری جامه گریزد.می

توان هر روایت را ها میبر یافتهبنا کند.می برد و در آنجا با شاهزاده ازدواجمی دیگر پناه

 کرد: به شش خویشکاری تقسیم

 ملبخش آغازین افسانه که چیستی و چرایی آزار پدر را شا خویشکاری یکم:

 شود؛می

 اندیشی و گریز دختر؛چاره خویشکاری دوم:

یابی راه )یا واژگونۀ آن: یابی به منزلگاه اودیدار با شاهزاده و راه خویشکاری سوم:

 به قصر و دیدار با شاهزاده(؛

 انجامد؛ازدواج با شاهزاده می رخدادی که به خویشکاری چهارم:
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 2ش از شر بدخواه؛دسیسۀ دشمن دختر و نجات خویشکاری پنجم:

 شاهزاده و دختر.  دوبارة[] فرجام داستان و گردآمدن خویشکاری ششم:

شود در  تر انجامکه بررسی هر خویشکاری آسانها برای آنتوجه به تعدد روایتبا

ای را به هریک و شماره بریممی شده را نامهای ایرانی و عربیِ یافتابتدا روایت

 شد. قصه از آن استفاده خواهد ای که در استناد بهشماره دهیم؛اختصاص می

 و عربیهای ایرانی : افسانه1جدول 

Table1: Persian and Arabic legends 
 منبع شهر/کشور نام افسانه شماره

 031/ص.2،ج.0371 خزاعی، نیشابور دختر چلچراغ 0

 020/ص.01همان، ج. طبس طوطی چینی 2

 10/ص.0همان، ج. حیدریهتربت  گریوندختر چل 3

 020جا، ص.همان نیشابور عباسشاه 4

 82،ص. 0312ساتن، الول ایران عباسداستان تولد شاه 4-0

 041/ص.3، ج.0371خزاعی،  نیشابور پادشاه و دختر تاجر 0

 433/ص.4،ج 0312زاده، قاسم شمالهای از افسانه و سرمحمدی و هفتگل 8

 377/ص.1،ج. 0371عی، خزا بیرجند بید درخت شش 8-0

 41/ص. 0همان، ج. تربت حیدریه طالدختر کفش 7

 10/ص.3همان، ج. نیشابور زیتون 2

، ج. 0312زاده، قاسم آذربایجان انارخاتون 1

 217/ص.0

 402جا، ص.همان فارس ناریخانم 1-0

 020انجوی، ص.  ایران شاهزاده و آهو 01

پادشاهی که دخترهایش را  00

 کشتمی

 824/ص.3زاده، ج. قاسم گیلویه و بویراحمدکه

 847جا، ص.همان ای بختیاریافسانه احمدخواهر ملک 00-0
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 340، ص.0374ساتن، الول ایران حکایت ازبین بردن نسل دختر 00-2

 74، ص.0312 ،ساتنالول ایران جمشید و خسرو دیوزادملک 00-3

، 0320، خندان و درویشیان فارس سوز و شاهزادهپی 02

 310/ص.2ج.

 303/ص.3همان، ج. نیشابور طال چلچراغ 02-0

 017/ص.01همان، ج. کرمان سوز طالپی 02-2

 307/ص.2همان، ج. جنوبهایاز افسانه طالپیرسوک  02-3

، ج. 0312زاده، قاسم آذربایجان چوبیدختر پیراهن 03

 227/ص.0

 1/ص.2، ج.0371خزاعی،  نیشابور آدم چوبی 03-0

-320، صص.0320جهازی،  بوشهر چوغیوپادختر دست 03-2

320 

،ج. 0321و خندان، درویشیان  مازندران سماور طال 04

 011/ص.7

 210، ص. 00314انجوی،  ایران سنگ پا به سرزنان 00

، ج. 0321و خندان،  درویشیان ایران شتر زرین 08

 430/ص.2

، ص. 0302اشکوری،  سادات اشکورباال دختر یهودی 07

008 

-238، صص. 0374رحمانی،  افغانستان پوستینیهلل 02

228 

شهر:گرگان/ روستا:  دختر نمدپوش 02-0

 شاهکوه

دار؛ حسینی؛ خانهراوی: سلیمه

 ساله 08

 288، ص.0111کمال،  مصر هَیالنَه 01

 010، ص0170فرج،  مصر پوش[جُلَیدَه]دخترک پوستین 21

 32الشعبیه، شمارة نونمجلۀ الف مصر شاطرمحمد 20

 011، ص. 31و
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-012، صص. 2107الجبور،  اردن خشیبون]دختر چوبین[ 22

010 

 084/ص.0تا، ج. شاکر، بی مراکش دختر چوبین 22-0

 & Al-Shahi سودان دختری با پیراهنی از نخل 22-2

Moore,1978, p. 118 
والجمال ]بانوی ستّ الحسن 23

 وجمال[حسن

، 41، شمارة الشعبیةنالفنومجلۀ  مصر

 04ص.

، ص. 73و 72شمارة  همان، مصر الرمان]ناردانه[حبّ 24

080 

 041، ص. 24همان، شمارة  مصر بانو[عجب]شگفتالستّ 20

 81/ص.4، ج. 2111الجهیمان،  عربستان پادشاه مجوس و دخترش 28

 22، ص. 0128الشویلی،  عراق خیانت در امانت 27

 & Muhawi لسطینف پوشدختر گونی 22

Kanaana,1989, p. 125 
 ,Al-Shahi & Moore سودان ودالنمیر و دخترش 21

1978, p. 61 
 ibid, p.143 سودان دخترسلطان 31

 Bushnaq, 1986, p. 193 مصر جولیده]ژولیده[ 30

خواهد با بازرگانی که می 32

 کند دخترش ازدواج

 .Amos, 2007, vol.3/p مراکش

439 

 ها پرداخت.شده باید به بررسی متنی و فرامتنی آنهای یافتشمردن افسانهپس از بر

پریان خاستگاه هاییابی قصهادامه نخست با تکیه بر الگوی فرامتنی پراپ در ریشهدر

آیینی تیپ مذکور را یافته و در گام بعد به بررسی مضمونی و ساختاری ـ  ایاسطوره

 پردازیم.های آن میروایت

 پوشاوی فرامتنی تیپ دختر پوستینواک .3-1

پریان برآمده از  بر این باور است که قصۀ 3های پریانپراپ در بررسی فرامتنیِ افسانه

اش را از های بنیادیقصه صورت یک های فرعی است.های بنیادی و صورتصورت
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دین  ،البته مراد از دین گیرد.می اش را از زندگی روزمره وامهای فرعیدین و صورت

نکته وجه اختالف  دارد و همین گو بدان باورقدیمی و مرده است نه آنچه قصه

ولی اسطوره روایتی است  ،ستا دودین خاستگاه این هر قصۀپریان و اسطوره است.

حال آنکه قصۀ پریان سپند نیست  کند؛مقدس از دینی زنده که آیینی آن را همراهی می

تر سبب پراپ اسطوره را از قصۀ پریان کهنبدین ت.بهره اسو از همراهی آیین نیز بی

او معتقد است تا زمانی که اسطوره زنده است قصۀ پریان از دل آن زاده  داند.می

 چراکه ساختارهای اجتماعی پدیدآورندة هر یک با دیگری متفاوت است ،شودنمی

(84-see: Propp, 1997, pp. 87) . را با آن بخش  اشو کلبۀ جنگلی 4یاگاوی قصۀ بابا

دهد چگونه  پردازد تا نشانمی 0)ارانیانی( سنجد که به بانوی جنگلودا میاز ریگ

های تطبیقی را د و نیز ضرورت بررسیشوبه قصۀ پریان بدل می )اسطوره( روایت دینی

)بابا  دهد که صورت بنیادینِ منزلگاه بخشندهمی او نشان سازد. در این حوزه معلوم

 اما این صورت بنیادین، چرخد،ای است در جنگل که روی پاهای مرغ میکلبه یاگا(

از رهگذر کاهش، افزایش، تحریف، واژگونی، تشدید،  مانند هر صورت بنیادین دیگر،به

 گفتنی. (see:ibid, pp.89-95) شودمی های فرعی تبدیلتخفیف و جانشینی به صورت

ولی انبوهی  ،قصۀپریان را دگرگون سازدتواند ساخت کلی است که زندگی روزمره نمی

پراپ افزون بر  شوند.های قدیم میافزاید که جایگزین واقعیتهای نو بدان میاز پدیده

او پیوند  داند.های داستان پریان میها و آداب دینی را هم از سرچشمهآیین اسطوره،

در دستۀ نخست که  کند.می دسته تقسیم های دینی کهن را به سهپریان و آیین میان قصۀ

آنجا که دختر  مثالً با آیین دینی منطبق است؛ پریان کامالً البته بسیار نادرست قصۀ

کند از آیینی همسان نشان دارد که استخوان حیوانِ می های گاو را دفناستخوان

در دستۀ  سپردند.بلکه آن را به خاک می ،کردندخوردند و نه رها می]مقدس[ را نه می
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مثال  برای های دینی کهن در قصۀ پریان با دگرگونی همراه است.بازگفت آیین دوم

ای او را برگرفته و به دوزد تا پرندهقهرمان خویشتن را در پوست اسب یا گاو می

مایه برآمده از یابد. این بنیاری پرنده بدانجا راه نمیچراکه بی، سرزمینی دوردست ببرد

دوختند تا به سرزمین گان را در پوست حیوان میرسمی دینی است که طی آن مرد

کند به سرزمینی برسد می در قصۀ پریان همین کار به قهرمان قصه کمک مردگان برسند.

نخورده که آدمیانِ ]زنده[ را بدان راه نیست. در دستۀ سوم گرچه ظاهر آیین دست

در  ار شده است.ولی معنایی خالف آنچه که پیش از این داشته بر آن ب ،ماندهباقی

به باور پراپ این  دهد.می ها قهرمان دختر را از چنگال اژدها نجاتبسیاری از قصه

تا آن زمان  شد.ای میای پیشکش رودخانهمایه یادآور آیینی است که طی آن دوشیزهبن

تنها به چشم قهرمان نگریسته جا بود در آزادکنندة وی نهکردن دختر پابر که آیین قربانی

 این آیین زمانی به قصۀ باخت.می بسا به جرم توهین به مقدسات جانبلکه چه ،شدینم

-see: ibid, pp.105) یابد که برافتاده و برخالف قبل دیگر ستوده نیستپریان راه می

های دینی کهن به این پریان و اسطوره و آیین نهایت از پیوند میان قصۀپراپ در .(107

پریان آن روایت و آیین دینی را  توان از خالل قصۀه گاه میرسد کنتیجۀ ارزشمند می

شود دیگر بیان داستان پریان منبعی میبه است؛بازشناخت که در گذر زمان از یادها رفته

 (.ibid, p.108) برای بازیابی اسطوره و آیین

پوش در اسطوره و آیینی مرده توان گفت که دختر پوستینبر شالودة باور پراپ می

مایه دشوار جستن آیین در پیوند با این بن اما کدام اسطوره و کدامین آیین؟، شه داردری

عمل در میان  اهمیت این آشناست.خُوَیدُودَه در میان اعمال مزدیسنان کنشی نام نیست.

ترین گناه گران مرد،پس از لواط و کشتن دین زدنش،هماست که بر معتقدان بدان چنان

جمله کارهای نیکی است که فرد را سزاوار و انجامش از (7بند  30 ،)مینوی خرد است
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 3، )همان هاستترین نیکیچراکه از بهترین و مهم (02بند  38، )همان سازدبهشت می

، )شایست ناشایست سازداین کنش چنان ارجمند است که اهریمن را ناتوان می (.4بند

( و از دیدن چنان 010، ص.)همان دکنرا نابود می 8اش گناه مرگرزانکرفه (.233ص.

 (.02کردة )دینکرد پنجم،  رسدترس و آسیب به مردم بدخواه و دیوان می کردة نیکی،

توان اسطورة مرتبط با این دارد می سوم دینکرد که خویدوده نام هشتادم کتاب در کردة

عتراض که دربردارندة استدالل هیربد است در برابر ا در این کرده، آیین را جست.

 پیوندیِ پدر با دختر،هم شود:می پیوندی شمردهگونه همسه یهودی بدین پیوند،

ای هیربد برای هرگونه نمونه پیوندی برادر با خواهر.پیوندی پسر با مادر و همهم

آمیزی اهورامزدا و سپندارمذ زمین پیوندی پدر با دختر در همهم کند:می آغازین ترسیم

آمیزی پسر با مادر را باید نمونۀ آغازین هم ومرث ثمر این پیوند است.دارد که کی ریشه

در فرو افتادن تخمک کیومرث بر سپندارمذ زمین جست که مشی و مشیانه از آن 

خواهر ـ  برآمدند و ایشان هم با یکدیگر نری و مادگی ورزیدند و آن را خویدودة برادر

ای اسطوره تر نیز جست؛ای کهنتوان اسطورهاین اسطورة مزدایی میبراما افزون نامیدند.

در این اسطوره  دهد این کرده در باورهای پیشازرتشتی ریشه دارد.زروانی که نشان می

اورمزد را از » است چون اورمزد زمین و آسمان را بیافرید اهریمن دیوان را گفت: آمده

ند چگونه روشنایی را دااو نمید مادام که در تاریکی شناور است. این آفرینش چه سو

وی بار گرفته و  آمیخت.اما اگر عاقل بود به نزد مادرش رفته و با او می بیافریند.

در این میان  .«شد زایید و چون با خواهرش درآمیزد ماه زاده خواهدخورشید را می

گونه این کند.میاین سخن را به گوش اهورامزدا رسانده و او هم چنین 7دیوی مَهمی نام

پی زادن ستارگان هم در .(Zaehner, 1955, p.147) شوندمی خورشید زاده و هما

در این اسطورة زروانی آشکارا . (ibid, p.151) داد خوابگی اهورامزدا با دخترش رخهم
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ماه  به آفرینش خورشید، خواهر و دختر( )مادر، خوابگی اهورامزدا با محارم خویشهم

یابد و های مزدایی نیز راه میباور زروانی به آموزهاین  و ستارگان انجامیده است.

 ای مرتبط،در اسطوره یابیم.ای همسان میمایههای زرتشت نیز درونرو در اسطورهایناز

که سپندارمذ دست بر درحالی ،یابیم که در پیشگاه اهورامزدا زانو زدهزرتشت را می

این کیست که کنارت نشسته، او » د:پرسزرتشت از اهوارمزدا می است. گردن او انداخته

تو که اهورامزدایی چشم از او  داری و او نیز دلبستۀ توست؟ را این چنین دوست

این سپندارمذ دختر من و » اهورامزدا گفت:...«.  برنگیری و نه او از تو چشم برگرداند

 در متون مزدایی چنین .(ibid, p.152) «کدبانوی بهشت و مادر آفریدگان من است

هر مرد را که زن نیست اسپندارمذ زن شود و هر زن را شوی » شود:می تعبیری دیده

 (. 011، ص.0317 )غیبی، «نیست اورمزد شوی شود

شود که چرا باشد این پرسش مطرح می 510B اگر آموزة دینی یادشده خاستگاه تیپ

گیری پراپ شکلدر پاسخ باید گفت که مطابق با نظر  گریزد؟دادن بدان می دختر از تن

برخالف  .است سرآمدهتیپ مذکور مربوط به روزگاری است که دوران مزداپرستی به

های مرتبط با این تیپ بر این پیوند بود افسانه های یادشده که با خویدوده همراهاسطوره

سازش کشند و این همان دگرگونی و تحریفی است که دین زنده سببخط بطالن می

چراکه در ، های رایج در مصر نیز صادق استشد دربارة قصه هآنچه که گفت است.

 شود.می پیوندی محارم دیدههایی از همهای پیشااسالمی این سرزمین هم نمونهاسطوره

ترجمۀ  ،2117 )استورم، است سر،ایزد قوش ایزیس مادر و همسر حوروس، مثالً

ایزد زمین  هر و همسر گِب،خوا نوت، ایزدبانوی آسمان، (.03، ص.0312 پور،اسماعیل

آمیزی حوروس با دخترش ایهی، ایزد موسیقی و رقص، ثمرة هم (.11، ص.)همان است

جامانده های بههمچنین در دیوارنگاره زیبایی و مادری است. ایزدبانوی عشق، حاروث،
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شهبانویی  خورد؛هایی از پادشاه به همراه شهبانویش به چشم میدر اهرام سقاره نقش

 ,Dobrev, 2004) ختر پادشاه است و پس از مرگ مادر همسر پدر شده استکه د

pp.129). ای است که با تکیه بر نشانه ــ ژولیدهـ ـ نام دختر 30این در روایتبرافزون

های بحث از قلمرو ایران فرهنگی به دیگر سرزمینمایۀ موردتوان از انتقال درونآن می

شده  است تصریح که به عربستان متعلق 28 ن در روایتبرایعالوه کرد. جهان اسالم یاد

الرمّان نام دارد عیناً بازگفت افسانۀ ایرانیِ که حَبُّ 24 افسانۀ که پادشاه مجوسی است.

وتمام است که حتی نام افسانه در عربی برگردان دقیق شباهت چنان تامّ ناردانه است؛

های زنانۀ مرتبط با آن در میان و ناماگر بدانیم که انار  است. ایرانی نام افسانۀ

 برخالف نقش و کارکرد انار و قداستش میان ایرانیان، تبارها جایگاه چندانی ندارد،عرب

 نوعانش خاستگاهی ایرانی دارد.یابیم این افسانه نیز بسان بسیاری از همدرمی

های عربی سرزمین های هندواروپایی بسیاری هستند که درمایهنقش مایه،این بنبرافزون

تبار خاستگاهی برایشان های اقوام سامیها و آیینکه بتوان در اسطورهآنرواج دارند بی

 2شود از این جمله است.می شناخته أّمناالغولةپیشانی که در عربی به نام افسانۀ ماه یافت.

های افسانه ها/کند که نقل اسطورهروشن می نیکی،به های تاریخی،بررسی داده

، 0111الندیم،ابن )ن.ک: است تبار در میان اقوام گوناگون جهان اسالم جریان داشتهایرانی

است؛ روایت/ ترجمۀ  سیرة فیروزشاه(. مثال برجستۀ آن 043ـ031ترجمۀ تجدد، صص. 

شود، بخشی که در روایت فارسی که با پیوند بهمن با دخترش هما آغاز می نامۀدارابعربی 

عنوان یزن بهذیبناست! آنچه به نام سیرة عنتره یا سیرة سیفه فارسی حذف شد

های هندوایرانی؛ واقعیتی که به خوبی شناسیم انباشته است از موتیفهای عربی مینامهسیره

کند. درادامه با میهای ایرانی در جهان عربی ـ اسالمی حکایت از رخنه کردن افسانه
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های هر یک های ایرانی و عربی و تبیین زیربخشوایتهای سازندة رخویشکاریبرشمردن 

 های این دو روشن خواهد شد.ها و تفاوتشباهت

 پوشهای تیپ دختر پوستینوارسی متنی روایت .3-2

های پژوهش را داد و ]نا[درستی انگارهشده پاسخهای مطرحبرای آنکه بتوان به پرسش

ها را روایتگفته کدامین پیشکاری خویشکرد که هر یک از شش  بررسید باید روشن

های در افسانهخویشکاری گفت که هر  تفصیل خواهیمرو بهایناز شوند.می شامل

 است. گوناگون چگونه بازتاب یافته

 چیستی و چرایی آزار پدر :یکم خویشکاری .3-2-1

ش زن از شوهر بیماری مادر و وصیت او در بستر مرگ آغازگر داستان است. معموالً

 باشد. خواهد که پس از وی کسی را به همسری برگزیند که ویژگی مشخصی داشتهمی

 دستبند، انگشتر، کفش، رخت، ــ ها زن آنچه را بدو تعلق داشتهدر بیشتر روایت

 گذارد تا اگر اندازة کسی شد همو همسرش شود.در اختیار مرد میــ  پابند گردنبند،

جوید ولی آن زنی را می دن خواستۀ او، چنینپی برآوردر مرد پس از مرگ همسرش،

کند و انکار مرد بر ازدواج با دختر اصرار می شود.تنها اندازة دخترش می ... رخت یا

، 21، 02، 07، 04، 03، 02-3، 02، 01، 0های )افسانه افزایددختر جز بر اصرار پدر نمی

 (.32و  30

خواهد مادر می 4در روایت  ها سفارش زن متفاوت است؛ مثالًدر برخی روایت 

های شده از کرمانجکسی را به زنی بگیرد که قالیِ بر دار را ببافد و در روایتی شنیده

رشتۀ زن را بریسد. در یک های نیمخراسان کسی باید همسر مرد شود که تمام پشم

کند دختر خودش را بستاند نه غریبه را! البته گاه می( مادر وصیت2مورد )روایت 
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بیند که از حمام آمده پادشاه چون دخترش را می 3صیتی در کار نیست؛ مثالً در روایتو

نیز بازرگان دلباختۀ دختر  02-2شود. در روایت مییک دل نه که صد دل عاشقش 

شود که دختر مادرمرده را از پادشاهی مجوس یاد می 28خودش است. در روایت عربی

کند که چون پادشاه مجوس زد. راوی تصریح میباآخر دل بدو میپروراند و دستمی

است خواستار ازدواج با دخترش است، چراکه در آیین مجوسان چنین کاری رواست. 

علت شباهت است، ولی به( گرچه زن وصیتی نکرده 22-0در قصۀ عربی دختر چوبی)

 کند. گیرد با او ازدواجوتمام دختر با مادر، پادشاه تصمیم میتام

در  ها نه مرگ مادر که کشتن دختر آغازگر قصه است.ی از روایتادر پاره

یابیم که زن مردی را می 20و  08، 02-2، 02-0، 02، 4-0، 7، 8-0، 8 هایافسانه

دستور ( سفر ـ شکار) او که قصد دارد برای مدتی از خانه دور شود ماهی دارد.بهپا

یفه اغلب به برادر دختر و گاه به وظ انجام این دهد اگر نوزاد دختر بود بکشندنش.می

زند و نوزاد دور از می در هر حال وی از انجام این کار سرباز شود.می دیگری سپرده

آید که دختر در پناه برادر و های قصه برمیاز برخی گفته یابد.چشم دیگران پرورش می

از زیرزمینی  02-2 در افسانۀ از چشم او. پنهانشود مادر در همان کاخ پدری بزرگ می

شود که دختر تمام عمرش را تا دوران بلوغ همراه با دایه و آموزگار آنجا سپری یاد می

وگذار در باغ از در این تحریر دختر بنا به مناسبتی مانند سال نو یا برای گشت کند.می

چون نام  بازد.در همین حین پدر دختر را دیده و دل بدو می آید.می مخفیگاهش بیرون

در  دهد بکشندش.یابد دختر خودش است و دستور میشود درمینشانش را جویا میو 

آنکه به کشتن بی کند،افسانۀ عربی هیالنه پادشاه همسرش را در ایام بارداری ترک می

دختر که گیسی زرین و گیسی سیمین دارد  گردد.ها بعد بازمیسال نوزاد دختر امر کند.

پادشاه چون از دور  رود.می بیرون و از درختی بلند باالبرای استقبال از پدر از شهر 
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یابد هیالنه دختر گاه که درمیشود و آنافتد خاطرخواهش میچشمش به دختر می

دختر چون پافشاری پدر بر ازدواج را  «.دختر من بر من حالل است»گوید اوست می

گردد تصمیم سفر بازمیبازرگان که از  احمد،گریزد. در افسانۀ خواهر ملکبیند میمی

که او دختر افل از اینغ گیرد دختر پیرزن همسایه را برای پسرش خواستگاری کند؛می

 گیرد خود،می شود تصمیمرو میچون با مخالفت سرسختانۀ پسر روبه خودش است.

آلود ها دربردارندة خواست گناهشد تمام روایت طور که اشارهالبته همان دختر را بستاند.

ها آن را تحریف این خواست چنان نکوهیده است که برخی روایت ر نیستند.پد

سالۀ زیبارویی دارد که شود که دختر هفدهاز پادشاهی یاد می 31 در افسانۀ ؛ مثالًکنندمی

در افسانۀ  داند در ایام سفر به چه کس بسپاردش.ناک است و نمیبر او سخت بیم

نهد نه است و اگر سر در پی دختر می پدر شده خانه جایگزینعجب معلم مکتبالستّ

زیرا دختر معلم را در حال پوست کندن ، برای کام گرفتن از او بلکه برای کشتنش است

گیرد. خان، تاجر چای، جای پدر را میدر چلچراغ طال هم گلک است. شاگردش دیده

خواهد با و اوست که می شهبرادر جانشین پدر  22 -2 است که در افسانۀ گفتنی

های گفتنی است که خواستگاری خواهر از سوی برادر در افسانه خواهرش ازدواج کند.

 (.see: El-Shamy, 1979) های ایرانیبرخالف افسانه ای پربسامد است،مایهعربی درون

 اندیشی و گریز دخترچاره :دوم خویشکاری .2-2-2

ولی  ،بردمال شکایت می زد قاضی/حتی ن کوشد پدر را از تصمیم خود بازدارد؛دختر می

اگر خون  پاشنۀ چوبی را ببرند؛ کند. پادار بهدختر کفش پاشنه دهد:او چنین حکمی می

 22و 03 هایدر افسانه (.4 )افسانۀ آمد نباید این ازدواج سر بگیرد وگرنه جایز است

 آورد: می یادای است که این سرودة باباطاهر را بهگونهاستدالل پدر نزد قاضی به

ــی      ــدادم پ ــود ب ــه خ ــی ک ــابشگل  وت

 

ـــش   ـــم دادم آبــ ـــک دیدگانــــ  باشــ
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 دریـــن گلشـــن خـــدایا کـــی روا بـــی

 

 گــل از مــو دیگــری گیــرد گالبــش      

 

پدری که » در افسانۀ ؛ مثالًشودمی های یونانی نیز دیدهمانند این استدالل در افسانه

اگر » گوید:روحانی چنین میپدر در پیشگاه مرد « کند جاخواهد با دخترش ازدومی

« خودش آن را بخورد بهتر است یا دیگری؟ مردی گوسفندی را بپروراند،

(Dawkins,1953, p. 253). از خویشان و مردمان روستا  (02-0)روایت دختر نمدپوش

 خواهند که بدان تنانتظار کمک دارد ولی همگی این کار را درست دانسته و از او می

 گردد و نام دیگر تیپشود پی چاره مییاری دیگران ناامید می چون دختر از دهد.

510B  در همین ــ  پیراهنی مانند ماه و پیراهنی مانند ستارگان پیراهنی مانند آفتاب،ــ

عنوان های اروپاییِ این افسانه دختر بهزیرا در بسیاری از روایت، دارد جویی ریشهچاره

مثال در  برای کند. پیراهن شگفت تهیه ایش سهخواهد که برشرط ازدواج از پدر می

پیراهنی زرین مانند  باشد: خواهد سه پیراهن داشتهدختر می 1آلرلیراوه افسانۀ آلمانی

پیراهنی سیمین مانند ماه و پیراهنی درخشان مانند ستارگان که البته پدر هر سه  آفتاب،

یتالیایی ماریایِ چوبی دختر و در افسانۀ ا (Grimms,1853, p.362) کندرا فراهم می

 باشد های جهان بر آن نقش بستهکند به رنگ علفزار که تمام گلمی پیراهنی را طلب

(Calvino, 1980, p.379). های ایرانی و عربی های اروپایی، در روایتبرخالف روایت

خواهد و تنها به همان رخت عروسی که شب زفاف تنش دختر چنین چیزی از پدر نمی

اندیشی و تدبیر او بر چاره جوید.ولی راه خالص دیگری را می، کنداند بسنده میدهکر

 دو قسم است:

خواهد که چلچراغی بزرگ دهد یا از پدر چنین میدختر به زرگر سفارش می .0

 وغذا به درونش ببردقدر بزرگ که در آن جا شود و آبآن سوز( از طال بسازد؛)پی

گاه این چلچراغ به شیء دیگری تبدیل  (.02-3، 02-2، 02-0، 02، 0 های)روایت
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رو اما چراغ بسامد بیشتری دارد و از همین (.04)روایت سماور طال مثالًشود می

که ها دختر به جای آندر برخی روایت نامد.را شمعدان طال می *A 820 مارزلف تیپ

 برایش بسازد؛خواهد پوششی از چوب نزد زرگر برود پیش نجار رفته و از او می

-0، 03 هایشود )روایتپوششی که دختر با رفتن به درونش به آدمکی چوبین بدل می

بلکه  ،جویداین دختر نیست که راه گریز را می 08 در افسانۀ (.2-22، 0-22، 22، 03

، سازدمیرو شتری زرین ایناز گیرد خواهر را از گزند پدر دور کند.برادر تصمیم می

در افسانۀ  فرستد.و برای شاهزادة روم می نهدمیرهای فراوان در آن دختر را با گوه

و طمع پدر در دختر به  شدهعربی دختر سلطان هم که بخش آغازین آن تحریف 

کند و می دختر را در آن نهان سازد،نگرانی برای او تبدیل شده، گاو زرین بزرگی میدل

 ام سفر پاسدارش باشد.فرستد تا در ایبرای پادشاه سرزمین همسایه می

ای که تمام بدنش را جامه کند؛می ای از پوست فراهماین بار دختر جامه .2

، 20، 21، 01، 02-0، 02 های)روایت کندپوشاند و او را از پیکر انسانی خارج میمی

های جالب است که این شکل از تدبیر دختر در قیاس با نوع پیش در روایت (.30

 02-0 شود گمان کرد که لباس نمدین دختر در روایتمی یج نیست.ایرانی چندان را

های اروپایی شاهدش شکل تغییریافته و معقول همان پوستینی است که در روایت

خواهد باالپوشی برایش فراهم گفته دختر از پدر میدر افسانۀ آلمانیِ پیش ؛ مثالًهستیم

است که دختر در جلد پیرزنی  آمده 00 در روایت حیوان. آورد از پوست هزار

مایه در افسانۀ عربی فاطمۀ زیبارو نیز نظیر این درون رود و این جای درنگ دارد.فرومی

است و وی از شرّ برادری  شود با این تفاوت که فاطمه در جلد پیرمرد فرورفتهمی دیده

یده، در آنچه ژول . (Al-Shahi & Moor, 1978, p.110) گریزدکه خواستارش است می

در افسانۀ فلسطینیِ  راند نیز یادآور اوصاف یک پیرزن است.افسانۀ مصری، بر زبان می
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 کند.می پوش دختر به جای پوستین در پوششی از گونی خود را پنهاندختر گونی

گاه دختر به  است که همواره شیء زرین و چوبین و پوستین در کار نیست. گفتنی

 (.4-0، 4، 2 گریزد )روایتکشید و میمیبر سر سادگی چادر کهنۀ کنیزی را 

تنهایی هستیم که دختر به هایی شاهدجویی را در روایتاین دو شکل از چاره

اگر همان  کند.می ولی در بسیاری از تحریرها برادر نیز دختر را همراهی ،گریزدمی

دست دختر را سادگی شود به برادری که از کشتن دختر سر باز زده است با او همراه

کن گاه برادر یل، (20، 00-3، 00-2، 00-0، 00 های)افسانه گریزدگرفته و می

خواهد که او و برادرش را کبوتر دختر از خداوند می 2 تر با اوست. در روایتکوچک

البته دختر  شوند؛ترش به کبوتر تبدیل مینیز دختر و برادر کوچک 7 در روایت گرداند.

مراه دارد که با انداختن گردوی نخست در آب چشمه درختی سه گردوی جادویی ه

شود و با انداختن گردوی دوم در آب هر می روید و دختر از آن فرازبلندباال از آن می

به یُمن دعای دختر، او و برادرش بر بلندای درختی  01 یابند. در روایتدو پیکر آدم می

 ها تکراردر تمام روایت ای که تقریباًهنکت رسد.گیرند که دست کسی بدان نمیمی جای

ها در برخی روایت بردن دختر به چشمه و درخت روییده در کنارش است.شود پناهمی

 (7 )روایت شودتر میکنند کلفتهرچه آن را اره می مثالً درخت خصلتی جادویی دارد؛

 (.01 وایت)ر شودخواهند پایین بیاید درخت بلندتر مییا هر بار که از دختر می

 یابی به منزلگاه اودیدار با شاهزاده و راه :سوم خویشکاری .2-2-3

آشنایی او با شاهزاده و راه یافتنش  گریزد،ینکه دختر چگونه از چنگ پدر میا بسته به

به  )چلچراغ...( در راه چارة نخست آن شیء بزرگ به قصر نیز متفاوت خواهد بود.

سپس شیء را به اتاق خود برده و آنجا  خرد.را میاغلب آن  رسد؛دست شاهزاده می

وتوانش را بریده از درون نهانگاهش بیرون آمده و دختر که گرسنگی تاب دارد.نگه می
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 کند از غالمان کسی چنینشاهزاده که گمان می زند.به سینی غذای شاهزاده ناخنک می

دختر که به عادت همیشه  شود تا ببیند کیست.ای از اتاق پنهان میکند در گوشهمی

پسر دل  کند.چیز را برای پسر بازگو میناچار همهشود و بهآید دستش رو میبیرون می

نکند تا دیگران از حضورش  خواهد اتاق را هرگز ترکبندد و از وی میبه مهرش می

ای چوبین یا پوستین دربردارد شاهزاده را که در شکل دوم که دختر جامه آگاه نشوند.

شاهزاده او را با خود به قصر  بیند.ه قصد شکار آمده یا برای سیراب کردن اسبش میب

ها در برخی روایت سپارد که در آشپزخانه کاری به او دهند.برد و به خدمتکاران میمی

کنیزی  نشیند.وشمایلی عجیب یافته در کنار دیوار قصر میپوش که شکلدختر پوستین

گونه به قصر راه کند و اینمی ، اوصافش را برای بانویش بازگواز اهالی قصر او را دیده

شکل دختر در آغاز ورود به قصر شاهزاده را  در این (.30، 21 های)روایت یابدمی

آنکه هایی که دختر به همراه برادرش یا به تنهایی گریخته بیاما در روایت، بیندنمی

، 4-0، 4، 2، 2 های)روایت کندو ازدواج میتغییر شکل دهد شاهزاده در همان ابتدا با ا

یابد و با در افسانۀ دختر نمدپوش شاهزاده او را گریان بر مزار مادرش می (.07، 01

به او وظیفۀ چراندن دو شتر، یکی کور و دیگری بینا، را  کند.کاروان خود همراهش می

 سپارد.می

 انجامدزاده میرخدادی که به ازدواج با شاه :چهارم خویشکاری .2-2-1

یابد در شده و به اتاق شاهزاده راه میها که دختر در شیء نهان دسته از روایتدر آن 

گذارد به بندند گرچه دسیسۀ دشمنان نمیمیهمان دیدار نخست آن دو به یکدیگر دل 

گمارند برگزاری وصال یکدیگر برسند. در آن گروه که دختر را در آشپرخانه به کار می

های باختن شاهزاده و ازدواج است. این بخش در روایتساز دلکوبی سببپای جشن و

های دینی های ایرانی و عربی بنابه آموزهتر حکایت شده، زیرا در روایتاروپایی شفاف
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شود اش میبستهشاهزاده در مهمانی زنان حضور ندارد و با شنیدن اوصاف دختر دل

شود های اروپایی مهمانی سه شب برگزار میوایت(. در ر30، 22، 21، 03های )روایت

رود. در های شگفتش را به تن کرده و به مهمانی میو دختر هر شب یکی از آن پیراهن

شود که بعدتر از ای میدهد و همین انگشتر نشانهمهمانی شاهزاده انگشترش را به او می

در افسانۀ عربی  (.see:Campbell,1860, pp. 219-222)دارد راز دختر پرده برمی

شاهزاده  ،ولی در افسانۀ ژولیده ،دهدشاهزاده انگشترش را به دختر می ،جلیده

که دختر پوستینی  20 و01 هاییابد. در روایتمیآن را و دختر  کندمی انگشترش را گم

ولی  ،رودکند خود به مهمانی نمیاز پوست سگ بر تن دارد و در آشپزخانه کار می

کند. چون مادر پسر می شاهزاده را شبانه، دور از چشم دیگران، برپا بساط مهمانی

گوید که فردا مهمانی دارد. دهندة این کار کیست بار دیگر میداند انجامگوید که نمیمی

آنکه  گفتنیاست. نکتۀ  رفته یابد دختر در جلد سگ فروماند و درمیشب را بیدار می

شود و می ی با دختر از سوی شاهزاده یا مادرش یادهای اروپایی از بدرفتاردر روایت

کنند. در مهمانی شبانه چون شاهزاده از زدن سمتش پرتاب میاینکه چیزی به قصد کتک

کنند. در شنود از آنجا که مثالً جارو را پرتاب میپرسد اهل کجاست، پاسخ میدختر می

است که در آن از  مایۀ مهمانیهای ایرانی فقط یک افسانه شامل درونروایت

که دختر جلد پیرزن  00 بینیم. ولی در روایتوپاسخ معماگونه نشانی نمیپرسش

زن در برابر این  خواهد که او را همراه خود به حمام ببرد.بردارد از بانوی خانه میبه

و به حمام  آیدمیکوبد. دختر از جلد پیرزن بیرون پا بر سرش میدرخواست سنگ

سرزنان و بار دیگر زن پا بهگوید: سنگبر پرسش زن که اهل کجاست میرود. در برامی

گوید اهل رود این بار میکوبد. دختر تاجر که به حمام میشانه بر فرق سرش می

ای دارد. مایههای عربی نیز تنها ژولیده چنین درونسرزنان است. در روایتبهشانه
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که به سفر برود تا او را بیابد. در این  شودشاهزاده پس از آشنایی با دختر بر آن می

پزد تا قوت راهش باشد. ای میو گِرده نهدمیهنگام دختر انگشتر پسر را در میان خمیر 

کند. گردد و با دختر ازدواج میبرد. بازمیمیوی با دیدن انگشتر به همه چیز پی

یابد شتر بینا ی، که دختر شترچران شده است، درم22 و 02-0های شاهزاده در روایت

و  کندمیشود. کمین شود. علت را جویا میتر میهر روز الغرتر و شتر کور فربه

، پیراهنی زیبا به تن و است بیند که دختر در صحرا از لباس نمدین به درآمدهمی

 خواند:رقصد و میبها دربردارد. او میجواهرات گران

 شتر بینا نگاه کن   شتر کور چرا کن 

داردش که لباس نمدین خواند و وامی، دختر را نزد خود میگرددمیباز سپس پسر

 درآورد.را از تن به

 نجات یافتن از شر بدخواه و گرد آمدن شاهزاده و دختر :پنجم و ششم خویشکاری .2-2-1

و  21، 01، 00، 02-2، 02-0، 02، 8-0، 8 هایدشمن که بدخواه دختر است در روایت

ها دختری که از پیش در برخی افسانه ها.خالف دیگر روایتحضور ندارد، بر 2-22

و  شودمینامزد شاهزاده بوده یا امید دارد که او را به همسری برگزیند بدخواه دختر 

پی و در برخی دیگر پدر که در (08، 04، 01، 2، 0های )روایت رساندبدو آسیب می

، 02-3، 02-2، 02-0، 02، 4-0، 4، 2) رساندانتقام کشیدن از دختر است به او گزند می

(. در گونۀ نخست نامزدِ حسود به حضور دختر در خوابگاه 20، 02-0، 07، 04، 03

 مثالً کشد؛و در غیاب پسر به نیرنگی او را از آن شیء بیرون می بردمی شاهزاده پی

س سپ و بیرون بیاید. ودتاب شکند تا دختر از گرما بیمی های چلچراغ را روشنشمع

)باغبان،  فردی کنند تا بمیرد.می زنند و دور از قصر رهادختر را به قصد کشت می

گردد پسر که بازمی کند تا بهبود یابد.و تیمارش می آوردمیبر او رحم  چوپان،...(
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پادشاه به امید درمانش  شود.از غم فراق بیمار می است. یابد دختر ناپدید شدهدرمی

و انگشتر  پزدمیدختر غذایی  شهر هست طعامی برای او بیاورد. دهد هرکه درفرمان می

یابد دختر زنده پسر با دیدن انگشتر درمی نهد.بود در میانش می پسر را که بدو داده

 شود.می مکانش جویا و است و از جا

 های دیگری هم نقل شدهشیوه یاری انگشتر()شناسایی به مایۀ رایجبراین درونافزون

خواهد اسبی از مثال در افسانۀ زیتون، او از پیرمردی که نجاتش داده می رایب است.

رسد اسب از گیری اسبان میچون موعد پس اسبان شاهزاده را برای تیمارداری بگیرد.

آید دختر می گذارد تا جویای علت شود.شاهزاده به حیاط قدم می آید.خانه بیرون نمی

صدا و  «.از صاحبت چه خیری دیدم که از تو ببینم برو،» گوید:و می زندمیبر اسب 

بر دشمنی دختری همچنین عالوه کند.می سخن دختر حقیقت را برای شاهزاده آشکار

ای که در مایهاست؛ درون که نامزد شاهزاده است بدخواهی دختر کولی هم روایت شده

را بر فراز درخت  شاهزاده که دختر فراری وترنج نیز آمده است:مایۀ دختر نارنجبن

و با خویشان و سازودهل  برودجا بماند تا به شهر خواهد همانبیند از او میمی

 بیند؛و عکس دختر را در آب می آیدمیدر این بین دختر کولی بر سر چشمه  بازگردد.

 (. 7)روایت  شود و باقی ماجرادیدن همان و کشتن دختر همان. دختر به گل بدل می

درویش  ت منجم/ئبلکه در هی ،کندها پدر، دختر را رها نمیبازگفت ای ازدر پاره

شبانه نوزاد)ان(  یابد.نهد تا آنکه دختر را یافته و به منزلگاهش راه میپی دختر میسر در

هنگام که صبح گذارد.برد و چاقوی خونین را در دامان/جیبش میدختر را سر می

پستان و در بعضی  کنند.می به قتل متهم یابند مادر رانوزاد)ان( را غرق خون می

مرد/زن مقدسی دختر و  کنند.می برند و در بیابان رهاها سر زن را میبازگفت

یکدیگر  د و بار دیگر دختر و شاهزاده بهگذرسالیان می دهد.می فرزند)ان(ش را شفا
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 برد.می پی گوید و شاهزاده به اشتباهشمی دختر آنچه را بر او گذشته باز رسند.می

تر است و از آن مهم های ایرانی آمدهنکتۀ شایان اهتمام آنکه دشمنی پدر فقط در روایت

طهماسب شاه است. کار رفتهعباس بهشدن شاه مایۀ یادشده در پیوند با زادهاینکه درون

 برد بدانیابد و با خود به حرمسرا میاست می دختر را که از شر پدر دیوصفت گریخته

با دعای درویش  امید که فرزندی بزاید؛ چراکه هی  یک از زنان او فرزندی ندارند.

پی دختر است او را پدر که در نهند.گیرد و به سفارش وی عباس نامش میدختر بار می

کند تا پس می سواری نورانی زن و فرزندش را زنده شود.و آنچه نباید بشود می یابدمی

این  24و  1-0، 1 هایسب زن و ولیعهدش را بازیابد. در روایتطهمااز گذر سالیان شاه

ناری و ها که انارخاتون، خانماین افسانه زند.می سنگدلی نه از پدر که از مادر سر

و  گیردمیانار بار  دارند دربارة زنی هستند که با خوردن )دانۀ( الرمان )ناردانه( نامحبّ

زیرا شوهرش که ، بنددود مادر کمر به قتلش میشچون دختر بزرگ می زاید.دختری می

است از انجام این کار  که زن کشتن دختر را بدو سپرده آن خواهد.دیو است چنین می

واسطۀ دیو بعدتر که زن به کند.و پیراهن دختر را به خون کبوتر آغشته می ندزمی سرباز

برد تا دختر به را سر می و فرزندانش یابدمیشود او را از زنده بودن دختر آگاه می

و  هدمی، سر بریدة پسرش را به بغلش بردمیهای دختر را پستان کشتن آنان متهم شود.

کند و خودش را در خواب سیدی نورانی فرزندش را زنده می کنند.در بیابان رهایش می

دپای های ایرانی این تیپ باز هم ردر روایت گردد.سالم.در پایان هم نزد شوهرش بازمی

برادر پس از آنکه از قصد  00-3و  00-2، 00-0، 00 هایدر روایت شود.دیو دیده می

دور از شهرودیار خود در بیابانی منزل  گریزد.شود با خواهرش میو نیت پدر آگاه می

 کند.خواهر پنهان از چشم برادر با دیو سَروسِرّی پیدا می کنند که کنام دیوی است.می

جانش را به این گمان بدن نیمه شوند تا برادر را از پا درآورند.ت میدسدیو و دختر هم
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ها دیو دیو و در برخی بازگفت است کنند ولی او که نجات یافتهاست رها می که مرده

یابیم که پادشاهی را می 20 در قسمت آغازین روایت عربیِ کشد.و دختر هر دو را می

برای این است لبته در این روایت تالش شده دهد نوزاد دختر را بکشند؛ ادستور می

گوید و می دهدمیرمال مغربی پادشاه را از نوزاد دختر بیم  شود: تصمیم علتی تراشیده

که شاهزاده و خواهر، ت تا آنباقی ماجرا همانند قصۀ ایرانی اس که باید کشته شود.

ده همۀ دزدان را شاهزا رسند که پناهگاه راهزنان است.گریزان از پدر به غاری می

دستی شود و بعدتر به پیشنهاد و همبستر میکشد مگر یکی را که همو با دختر هممی

گرایی عقل افکنند.و در چاه می آوردمیچشمانش را در ،کندمیدختر او را زخمی 

 چراکه راوی راهزن را جایگزین دیو کرده، جا هم نمایان استآغازین داستان در این

 است.

قهرمان  کند:ها را به دو دسته تقسیم میکه پراپ قهرمانان افسانهآن تنیگفنکتۀ 

پی شخص وجوگر کسی است که سر درقهرمان جست وجوگر و قهرمان قربانی.جست

یابد و قهرمان قربانی آن که سرنوشت داستان بدو یا شیء مفقودشده نهاده و او/آن را می

ر این تیپ دختر، قهرمان قربانی است نه د مثالً (؛013، ص.0314 )پراپ، وابسته است

ولی رشتۀ داستان به سرنوشت او  ،پی چیزی نیست که بیابدوجوگر چراکه وی درجست

یا  (A) داند که از شرارتبراین پراپ قصه را آن بسط و تطوری میافزون است. بسته

 (،W) های میانجی به ازدواجو با گذر از خویشکاری شدهآغاز  (a) کمبود و نیاز

نام « حرکت»این بسط و تحول در قصه  شود.ختم می و یا... (K) التیام (،F) پاداش

 Wشروع و به  A حرکتی هستند؛ یعنی ازها تکبرخی قصه (.023، ص.دارد )همان

معنا که قصه پس از شرارت/فقدان بدین شوند و برخی دیگر دو حرکتی.منتهی می یا...

ولی بار  ،رسدمیانی به ازدواج یا جبران مافات میهای نخستین و گذار از خویشکاری
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با توجه این  شود.نماید و حرکتی دیگر آغاز میدیگر شرارت یا فقدانی تازه رخ می

را در تبیین نوع  2توان جدول شد می ها گفتهتر در باب روایتتوضیحات و آنچه پیش

 شده ترسیم کرد:های یافتقهرمان و حرکت در افسانه

 

 

 هانوع قهرمان و حرکت در افسانه :2 جدول

 شمارۀ روایت قهرمان/حرکت ردیف

 ها دختر قهرمان قربانی است.در تمام روایت قهرمان ـ قربانی 1

قهرمان ـ  2

 وجوگرجست

0/2/3/4/4-0/0/7/2/1/1-0/01/00/00-0/00-2/00-3/02/02-0/02-

2/02-3/04/08/07/02/02-0/20/24/20/28/27 

های روایت 3

 حرکتیتک

8/8-0/03/03-0/03-2/00/01/21/22/22-0/22-

2/23/22/21/31/30/32 

های روایت 1

 دوحرکتی

0/2/3/4/4-0/0/7/2/1/1-0/01/00/00-0/00-2/00-3/02/02-0/02-

2/02-3/04/08/07/02/02-0/20/24/20/28/27 

های هر یک و نیز نوع ها، زیربخشة روایتهای سازندخویشکاریپس از آشنایی با 

ها پاسخ های آغازین بازگشت و بدانتوان به پرسشها اکنون میقهرمان و حرکت در آن

 داد.

 نتیجه .3

پوش در ایران هجده کند که از تیپ دختر پوستینگرفته روشن میهای انجامبررسی

، فلسطین، عراق و اردن روایت و در کشورهای عربی مصر، عربستان، مراکش، سودان

باید گفت  های ثانوی، در دست است.چهارده روایت بنیادین، همراه با شماری روایت
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دختر را کنشی ایزدی و ـ  آمیزی پدرای است که همکه این تیپ برآمده از اسطوره

تالش و  آمیزیِ آدمیان مرتبط است.های محارمای که با آییناسطوره داند؛آفرینشگر می

ــ  ها همراهی اطرافیان با اودر برخی روایت وــ پیوند اری پدر بر سرگرفتن این پافش

مقابل مخالفت دختر و گریختنش از پیامدهای نکوداشت این کنش ریشه دارد و در در

شده فرورفتن در پوست حیوان های گریزِ روایتجمله راهاز باورهای دینیِ متأخرست.

تامپسون و نام پیشنهادیِ این پژوهش، دختر ـ  رنهاست که نام پوست االغ در فهرست آ

توان شد می اساس آنچه در بخش پیش گفتهبر پوش، برخاسته از آن است.پوستین

های ایرانی تیپ گرچه وی در افسانه گذاری مارزلف را نادرست دانست.نام

ن حال با ای (های ایرانیبندی قصهطبقهدر *510Bتیپ )ن.ک: پوش را یافتهدخترپوستین

و  کندمیتامپسون آمده عدول ـ  از آنچه در فهرست آرنه 510B گذاری زیرشاخۀدر نام

گذاریِ یادشده در درست آن است که از نام نامد.هر دو زیرشاخه را خاکسترنشین می

از پوست االغ « پوشدختر پوستین»البته نام پیشنهادیِ  کرد.فهرست مذکور پیروی می

شود و از دیگر سو می سو پوست انواع حیوانات را شاملیکز، زیرا ابسی بهتر است

 است. های ایرانیِ گردآمده نقل نشدهنباید از یاد برد که پوشیدن پوست خر در روایت

علت پیوند میان نامد بهرا خاکسترنشین می 510A پی او تامپسون تیپاگر آرنه و در

اش بیرون شود و وظیفهیزیرا دختر خدمتکاری فرودست م، دختر و خاکستر است

ای چراکه این نام از واژه، گیردبه همین سبب وی سیندرال نام می ریختن خاکستر آتش.

، 0310  زاده،ترجمۀ شریعت ،0177 )بتلهایم، است شده معنای خاکستر گرفتهالتینی به

 510B های اروپاییِ زیرشاخۀتأکید بر پیوند میان دختر و خاکستر در روایت (.301ص.

های اخیر به این نکته اشاره در روایت های ایرانی و عربی است.بسی بیش از روایت

 اما به چه کاری، روشن نیست. ،شودکار گرفته میکه دختر در آشپزخانه بهاست شده 
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سازی بینیم که وظیفۀ آمادهشود میحتی در آنجا که به نقش او در آشپزخانه اشاره می

نه بیرون ریختن خاکستر را و این دلیلی  (20و  01 هایفسانه)ا دار استغذا را عهده

 دهد اطالق عنوان خاکسترنشین بر این زیرشاخه نادرست است.است که نشان می

آنجا که دختر  یابد.های این تیپ به آشپزخانه راه نمیبراین دختر در تمام روایتافزون

افتد و با رش به آشپزخانه نمیگذا گزیند اصالًبرای گریز از پدر راه نخست را برمی

گذاری اشتباه این هم علت دیگری است حاکی از نام خاکستر سروکاری ندارد.

 و لزوم تصحیح آن.« خاکسترنشین»

 های سازندة هر یک نشانروایتگفته و ساختار پیشخویشکاری بررسی شش 

نقش قهرمان  حرکتی و چه دوحرکتی، دخترها، چه تکدهد که در تمام این روایتمی

چراکه گریز او از پدر و پیوستنش به شاهزاده فرجام قصه را رقم  ،کندقربانی را بازی می

وجوگر هم های دوحرکتی قهرمان جستبر قهرمان قربانی در روایتعالوه زند.می

در آن دسته از  .0 حضور دارد؛ البته در این باب نکات مهمی را باید گوشزد کرد:

ناری که مادر خود هایی مانند خانمیا افسانهنهد پی دختر میسر درها که پدر روایت

گزیند این فرد شرور است که کنش یابد یا دیگری را برای این کار برمیدختر را می

وجوگر ها با ضدقهرمانِ جستبه دیگر بیان در این روایت زند.وجو از او سر میجست

ها که نامزد یا خاطرخواهِ شاهزاده دختر را وایتدسته از ر در آن .2ایم نه قهرمان؛ مواجه

شده است که از قهرمان قربانی به قهرمان راند این دختر راندهو از قصر می یابدمی

زیرا وی برای یافتن دختر و بازگرداندنش به ، شود نه شاهزادهوجوگر تبدیل میجست

تر خود با برادر بزرگهایی که دختر همراه در افسانه .3دهد؛ قصر کاری انجام نمی

دهد دختر از قهرمان قربانی به شرور و ضدقهرمان می گریزد و به وصال دیو تنمی

 رساند. و به سزای خیانتش می یابدمیرو برادر او را ایناز شود.تبدیل می
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ها واکاوی این روایت حضور دارند.خویشکاری های ایرانی و عربی در هر بازگفت

سانند و اگر تفاوتی هم در کار ریرهای ایرانی و عربی این تیپ همکند که تحروشن می

توان با تکیه بر توضیحات بخش پیش می های فرعی است نه بنیادی.هست در صورت

گونه شده اینهای ایرانی و عربیِ کاوشرا در روایت 510B های زیرشاخۀمایهنقش

 کرد: ترسیم

Iشود از خانه بگریزد.دختر ناچار می: 

 ای دارد[؛]گاه فرد دیگری چنین خواسته پدر دختر خواستار ازدواج با اوست لف.ا

 شوهر قصد کشتن دختر را دارد.ـ  مادر به تحریک دیو .ب 

IIجوید.دختر راه گریزی می : 

آن شیء به دست شاهزاده  شود.و در آن پنهان می آوردمیشیء بزرگی فراهم  الف.

 افتد؛می

 شود؛می وب پنهان و به آدمک چوبی بدلدختر در لباسی از چ .ب

 شود؛می آمده از پوست حیوان نهاندختر در پوستینی فراهم ج.

 گریزد.دختر همراه با برادر می د.

 IIIیابد.دختر به قصر شاهزاده راه می: 

 برد؛ی را که دختر درونش است به خوابگاه خود میئشاهزاده شی الف.

]یا کنیزان  بردو به قصر می یابدمیپوش را نپوستی شاهزاده دختر چوبین/ .ب

 برند[؛و با خود به قصر می یابندمیشهبانو او را 

 کند.و با خود همراه می یابدمی شاهزاده دختر را که همراه برادرش است، ج.

 IVشود.شاهزاده عاشق دختر می: 

 ود؛شبیند و خاطرخواهش میشده در شیء را میشاهزاده دخترِ پنهان الف.
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 بازد؛شاهزاده دختر را بدون لباس چوبی یا پوستین دیده و دل بدو می .ب

 شود.بیند خواهانش میسار میشاهزاده از همان ابتدا که دختر را کنار چشمه ج.

Vکند.شاهزاده با دختر عروسی می: 

 بخش دو شاخه دارد: این

گنجند که دختر اخه میش هایی ذیل اینروایت بازشناسی دختر و ازدواج با او. الف.

 .پوستین( )آدمک چوبی/ است به پیکر دیگر درآمده

هایی در روایت و ازدواج با دختر. ]نامزد پسر[ پشت سر نهادن دسیسۀ بدخواه .ب

 نیامده است. گنجند که دختر به پیکر دیگر درشاخه می این

VIفرجام قصه. 

 واه پسر؛ازدواج با شاهزاده پس از گذر از شر نامزد بدخ الف.

)کشتن فرزند  مادر دختر خویی پدر/ازدواج با شاهزاده و پس از آن درنده .ب

بازشناسی فرزند از سوی  )زنده شدن فرزند(؛ رسانی مرد/زن مقدسیاری دختر(؛

 شاهزاده و بازگشت دختر به قصر؛

پیوندد قصه با کشتن دیو ]و گاه دیو و دختر[ هایی که دختر به دیو میدر روایت ج.

 یابد.به دست برادر پایان می

های ایرانی و عربی به را در افسانه  510Bتوان زیرشاخۀبر آنچه گذشت میبنا

زیرا  ،گزیندبندی بر شالودة راه گریزی است که دختر برمیاین دسته کرد.گونه تقسیمسه

 510B های زیرشاخۀگونه زند.می نحوة گریختن او دیگر رخدادهای افسانه را رقم

 اند: نینچ

0. 510B. ؛شده در شیءدختر پنهان 

2. 510B. ؛پوش/آدمک چوبیدختر پوستین 

3 .510B. دختر و برادرش. 
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 هامایه: خالصۀ نقش3جدول 

Table 3: Summary of motifs 

 د زیرشاخۀ ج  زیرشاخۀ ب زیرشاخۀ زیرشاخۀ الف مایهنقش

I علت.

 گریختن دختر 

درخواست ازدواج 

 پدر از دختر

ر برای قصد ماد

کشتن دختر به 

 تحریک دیو ـ شوهر

 ــــــ ــــــ

II چگونگی .

 گریز دختر

پنهان شدن در شیء 

 بزرگ

پنهان شدن در لباس 

 چوبین

در برکشیدن 

 پوست حیوان

گریز همراه 

 با برادر

 IIIراه . 

 دختر به یافتن

 قصر شاهزاده

بردن شیء به 

 خوابگاه شاهزاده

همراهی دختر 

چوبین/ 

با پوش پوستین

 شاهزاده

همراهی دختر و 

 برادرش با شاهزاده

 ــــــ

 IVباختن . دل

 شاهزاده

بیرون آمدن دختر از 

شیء و رویارویی 

 با شاهزاده

دیدن دختر بدون 

پوشش 

 چوبین/پوستین

دیدار با دختر و دل 

 باختن بدو

 ــــــ

V ازدواج با .

 شاهزاده

بازشناسی دختر و 

ازدواج با او )آدمک 

 پوش(چوبی/پوستین

پشت سر نهادن 

دسیسۀ بدخواه 

]نامزد پسر[ و 

 ازدواج با دختر

 ــــــ ــــــ
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VI فرجام .

 قصه

ازدواج با شاهزاده 

پس از گذر از شر 

 نامزد بدخواه پسر

ازدواج با شاهزاده و 

پس از آن کشته 

شدن فرزند دختر؛ 

رسانی مرد/زن؛ یاری

بازشناسی فرزند از 

سوی شاهزاده و 

 بازگشت دختر به

 قصر

پیوستن دختر به 

دیو و نبرد برادر با 

 دیو

 ــــــ

 

 هانوشتپی

داند. وی برای اثبات درستی ترین قصۀ پریان میبتلهایم سیندرال را مشهورترین و احتماالً محبوب .0

 دهد: ادعای خود بدین اثر ارجاع می

Funk and wagnalls Dictionary of Folklore (NewYork:Funk and wagnalls, 

1950). 

 است.ها آمدهها موجود نیست، ولی در بسیاری از روایتپنجم در تمام روایت . خویشکاری2

 .08ـ 37، صص. 0311ای از کاربست الگوی فرامتنی پراپ ن.ک: طباطبائی، . برای مطالعۀ نمونه3

4 .Baba Jagaروس.های : جادوگر قصه 

5..Aranyāni 

8 .Margrazan اید زنده گذاشتش )مستحق مرگ(.: گناهکاری که نب 

7. Mahmi 

مایه را های ایرانی و عربی این نقشهای پیوند میان روایت. نویسنده در جستاری مستقل رشته2

 است.بررسیده 

9. Allerleirauh 
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 منابع

 (. تهران: اساطیر.0320.ترجمۀ م. تجدد )الفهرست(. 0111الندیم، م. )ابن

(. تهران: 0312پور ). ترجمۀ ا. اسماعیلهای شرقا و افسانههاسطوره(. 2117استورم، ر. )

 چشمه.

. به اهتمام ا. مارزلف و ا. وکیلیان. میرزاتوپوزقلیایرانیهایقصه(. 0312ساتن، ل.پ. )الول

 تهران: ثالث.

. ویراستۀ ا.مارزلف و همکاران. تهران: نشر خانمگلینمشدیهایقصه(. 0374ساتن، ل.پ. )الول

 مرکز.

 اهتمام ا. وکیلیان. تهران: نشر مرکز. . بهصبورسنگعروسک (. 0314انجوی، ا. )

 (. تهران: هرمس.0310زاده ). ترجمۀ ا. شریعتهاافسانهافسون (. 0177بتلهایم، ب. )

 ای. تهران: توس.بدره. ترجمۀ فریدون پریانهای قصهشناسی ریخت(. 0314پراپ، و. )

 للنشر.   الثقافیمک: دارالکتاب . بیحکایة الشعبیة فی البادیة األردنیة الشمالیةال(. 2107الجبور، م. )

 مدبر.. تهران: جنوب )بوشهر(هایافسانه(. 0320جهازی، ن. )

 العرب.. الریاض: دار أَشبالجزیرةالعرب قلب من أساطیرشعبیة(. 2111الجهیمان، ع. )

 جان.هد: ماه. مشخراسانهایافسانه(. 0371خزاعی، ح. )

 وفرهنگ.. تهران: کتابایران مردم هایافسانهفرهنگ (. 0320ع.، و خندان، ر. ) درویشیان،

 دهخدا.(. گزارنده: ف. فضیلت. تهران: فرهنگ 0320) دینکرد سوم

 گزارنده: ژ. آموزگار و ا. تفضلی. تهران: معین. (.0322) دینکرد پنجم

 . تهران: سروش.های دریافسانه(. 0374رحمانی، ر. )

 وهنر.. تهران: وزارت فرهنگهای اشکور باالافسانه(. 0302اشکوری، ک. )سادات

 دارالنشرالمغربیة.. دارالبیضاء: الفلکلور المغربی من حکایاتتا(.شاکر، ی. )بی

و مطالعات و ترجمۀ ک. مزداپور. تهران: مؤسسه (. آوانویسی 0381) ناشایستشایست

 ی.فرهنگتحقیقات 
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دارشؤون . بغداد: المورفولوجیالمنهج ضوءفی العراقی الشعبیالقصص(. 0128الشویلی، د. )

 .العامةالثقافة

دختری که »مایۀ (. خنده و کنش جنسی در بن0311طباطبائی، س.، و طباطبائی، ف. )

 .08ـ37(، 2)30، فرهنگ و ادبیات عامه«. خنددنمی

 . تهران: انتشارات محمود افشار.ستانیدوازده متن با(. 0310غیبی، ب. )

 .. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتابالدقهلیةفی الشعبیالقصص(. 0170فرج، ا. )

 . تهران: هیرمند.ایرانیهای افسانه(. 0312و  0317زاده، م. )قاسم

 .المرأة و الذاکرة. القاهرة: ملتقی قالت الراوایة(. 0111کمال، ه. )

 (. تهران: سروش.0310. ترجمۀ ک. جهانداری )های ایرانیبندی قصهطبقه(. 0124ا. )مارزلف، 

(؛ 2117)73و  72(؛ شمارة 0110)41(؛ شمارة 0113)31و  32. شمارة مجلة الفنون الشعبیة

 .للکتاب الهیئةالمصریةالعامة: القاهرة(. 2111)24شمارة 

 فرهنگ ایران.(. ترجمۀ ا. تفضلی. تهران: بنیاد 0304) خرد مینوی
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