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  1ياريفرهنگ بخت ي عاميانةها قصه درزن  يرتصو
  3عبدوند يظاهر يمابراه، 2يد رضاييحم دكتر

  چكيده
زنـان   يتهـا از وضـع   و در آن شوند يزنان نقل م ها به وسيلة از فرهنگ ياريهستند كه در بس يمنابع مهم ها قصه
 يـاي در شـناخت زوا  ينقـش مهمـ   تواند يها م آن يبررس ين،بنابرا رود؛ يست جامعه سخن مست و فرودفراد ةطبق

 ةقصـ  يبر اساس س ياريزن در فرهنگ بخت يتوضع ينوشتار، بررس يناز ا هدف .زنان داشته باشد يمختلف زندگ
تـر از   نگرش مثبت به زنـان، آنـان را فرودسـت    رغم بهمردساالر است كه  يفرهنگ ياري،فرهنگ بخت. مكتوب است

بر  االرمردس يرنگ دارند و نگاه كم يحضور ياسيو س ياقتصاد هاي فرهنگ، زنان در عرصه يندر ا. داند ين مامرد
 هـاي  يشـه از كل بلكـه بسـياري  ، فرهنگ مردساالر سـكوت نكـرده   ينحاكم است؛ البته زنان در برابر ا ها ينهزم ينا

 .دهند اند نظرشان را تغيير و مردان را مجبور كرده يرفتهنپذ ي،اجتماع هاي ينهخصوص در زم هب ،موجود را يتيجنس
رود  ياز زنـان انتظـار مـ   . مردسـاالرانه اسـت   هـاي  ها، ازدواج و مبارزه با انديشه قصه ينزن در ا هاي جمله دغدغه از

 ايها را رد كرده و طبق معيارهـ  نگرش ينا ،از موارد ياريها، در بس مردان ازدواج كنند؛ اما آن هاي خواسته مطابق
 هـاي  فعاليت. است  شده يبررس ي،و هم از نظر كم ها، هم از جهت كيفي زنان در قصه حضور. اند خود ازدواج نموده

زن  هـاي  صـفت و مردسـاالرانه، ازدواج،   هـاي  يشـه مردسـاالرانه، مبـارزه بـا اند    هاي يشهزن، اند يو اقتصاد ياسيس
  .اند مقاله يندر ا يمورد بررس هاي از موضوع يو فرع ياصل هاي يتشخص

  گانواژكليد
  .، قصهيو اقتصاد ياسيس يتفعال ياري،فرهنگ بخت ،زن ،ازدواج

  لهئمس يانو ب مقدمه
بـه   ؛برخوردارنـد  يدر فرهنگ هر ملتـ  يا يژهو يگاهاز جا ،از فرهنگ عوام يعنوان بخش به ها، قصه
مـردم   يـد ادر باورهـا و عق  يشـه شـوند و ر  محسوب مـي  يو مردم ي،مل ي،قوم يراثكه م يا گونه
در . كننـد  مـي  يفـا ا ينقش مهمـ  يگر،نسل به نسل د يكاز  ،ها يشهدر انتقال اند ين،همچن .دارند
از  يشـتر العـاده ب  بر حـوادث خـارق   يدها تأك كه در آن يبه آثار معموالً«: قصه آمده است يفتعر
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گرايي  كلي قصه پيرنگ ضعيف و]. 32[ »يندگو هاست، قصه مي يتها و شخص آدم ينتحول و تكو
هـاي   ها ساده و ابتدايي است؛ زباني نقلي و روايتي دارنـد؛ پـر از اصـطالح و لغـت     ؛ شكل آندارد

افسـانه و  ]. 32[ ها به كار گرفتـه شـده اسـت    و زبان معمول و رايج زمان در آن تند؛عاميانه هس
و  يشـناخت  تـوان بـه مطالعـات جامعـه     هـا مـي   آن يـق هستند كـه از طر  يها از جمله منابع قصه
ـ  يپرداخت و اطالعات سودمند يشناخت مردم در . دسـت آورد ه را دربارة طبقات مختلف جامعه ب
ها سخن رفته است و هم  آن يدهايو نبا يدهاو با ،جامعه، فرهنگ رادستها، هم از طبقات ف قصه

بـه   يهـر قـوم   يفرهنگـ  يراثاز م يقصه جزء مهم« .اند شده يدهكش يرفرودستان جامعه به تصو
هـر قـوم و    يو روانشـناخت  يفرهنگـ  هـاي  ينـه زم و پس يسنت يها در قصه، ارزش. رود شمار مي

بـه   تـوان  هـا، هـم مـي    قصـه  ةبـا مطالعـ   ].7[» يابد انعكاس مي يجار يحوادث و سوانح اجتماع
هـا   اقوام و فرهنگ ينروابط موجود ب توان يبرد و هم م يپ يقوم از زندگ يكخاص  هاي برداشت

  ].7[ درا كشف كر
قـوم در   يـن ا هـاي  از باورها و خواست ياريدارند و بس يخاص ها جايگاه قصه ياري،فرهنگ بخت در
نقـش   هـا، عـالوه بـر جنبـة سـرگرمي،      قصه يانفرهنگ، هدف از ب يندر ا. است ها انعكاس يافته قصه

 شـنوندگان  ها را زنـان نقـل كـرده و كودكـان     كه اكثر قصهينبا توجه به ا. هاست آن يميو تعل يآموزش
 ةاز جملـه نحـو  ـ  مسائل مختلـف  ةقوم را دربار هاي ينشاز ب ياريبس كوشند ها هستند، ناقالن مي قصه
و  يدهپسـند  هـاي  و صـفت  ،انتظـارات از زنـان و مـردان    ها با يكديگر، موجودات، روابط انسان ينشآفر

هـا آمـوزش    بـه آن  ارد،د ازيبه آن ن يندهآ يكنند و آنچه را كودك در زندگ يانكودكان ب يبراـ  مذموم
هـا هسـتند و از    هـا و افسـانه   قصه ينكودكان و نوجوانان هم ياتفرهنگ، ادب يندر ا يقت،درحق. دهند
  .شود مي ينهكودكان نهاد يبخش از فرهنگ است كه مسائل مختلف برا ينا طريق
زن در  يگـاه جا ها بـه بررسـي   ها و افسانه از قصه يريگ مقاله، هدف آن است تا با بهره ينا در

زنان  ةدربار يتوان اطالعات سودمند كه مي ياز منابع يكي يراز ،سرزمين بختياري پرداخته شود
 يخ،تـار  ياه در كتاب. هاست ها و قصه دست آورد افسانهه ب يخ،مختلف تار هاي در سده ياري،بخت

ـ   به ،زنان ةدربار ياديتوان اطالعات ز نمي يرسم ياتو منابع ادب ،تذكره ان فرودسـت  خصـوص زن
 يمـردم عـاد   هاست كه از تخيِـل  افسانه يرْمس ينا يمودنپ يو تنها چراغ فراراه برا يافت ،جامعه

 ياريمانند بس ياري،فرهنگ بخت]. 33[ مانده است يادگارنسل امروز به  يروزگار تراوش كرده و برا
ها دارد كه با  فرهنگ يگربا د هايي تفاوت ،حال ينباا ؛مردساالر است يفرهنگ يگر،د هاي از فرهنگ

 يقمختلف به طر يدر كشورها مردساالري«. ها را نشان داد تفاوت ينتوان ا ها مي قصه ينا بررسي
متحـده و   يالـت موجـود در ا  يمردسـاالر  يـان م يريچشـمگ  هـاي  تفـاوت : كند مختلف عمل مي

در  يفرهنگـ  هـاي  تفاوت ،عالوه به. وجود دارد يرانا يا يكمكز ياهند  موجود در مثالً دساالريمر
  .]10[ »گذارد مي يركشور واحد، تأث يك يدر درون مرزها يحت ي،تجربة زنان از مردساالر

كنـد، از   فرهنگ مردساالر كمك مي ينا يجادكه در ا يالبته كوشش در جهت شناخت عوامل
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 يامـروزه از جملـه مباحـث مهـم توسـعه در جوامـع، نفـ        ، زيـرا برخـوردار اسـت   يا يژهو يتاهم
  .زنان و مردان است ينب يو نابرابر يجنس هاي يضتبع

  يقتحق پيشينة
يمـوچي  از ل يـاري مـردم بخت  يها افسانه هاي همچون كتاب يدر آثار ياريفرهنگ بخت هاي قصه

امـا تـاكنون    ،شـده  يجمـع آور ) 1377( از آسـمند  يـاري چهارمحال بخت يها افسانهو ) 1385(
آثـار، بـه صـورت     يدر برخـ فقـط  نشده و انجام  ياريزن در فرهنگ بخت يگاهجا ةدربار يپژوهش

آثـار   يناز جمله ا .است شده ياريهاي زن در فرهنگ بخت يژگياز و يگذرا به برخ يا رهاشا ي،كل
 ياسيفرهنگ سو ) 1387(يان از بهرام احمد ياريبخت يلدربارة ا يپژوهشهاي  توان به كتاب مي
در كتاب ) 1390(ي قنبر ينهمچن. كرد اشاره) 1384(ي خسرو ياز عبدالعل يرانجنوب ا يرعشا

 يـن پرداخته و بـه ا  يارينقش زن در فرهنگ بخت يبه بررس ياريفرهنگ و هنر بخت رد يجستار
و  دار، يـراث آموزگـار، م  يننـده، نقش آفر ،عنوان عنصر مهم خانواده به ،است كه زن يدهرس يجهنت

را بر عهده دارد و با توجه به نقش مهم زنان در آمـوزش افـراد در    يفرهنگ دهندة مصاديق انتقال
 ةدربـار  هايي البته پژوهش. فرهنگ خواهند بود ةتوسعه در عرص يها محور اصل آن ياري،بخت يلا

نقـش و   بررسـي «ها، انجام شده است؛ مانند مقالـة   فرهنگ ها، در ديگر زن در قصه يگاهنقش جا
انـد   يدهرس يجهنت ينبه ا يسندگانكه در آن نو» )شو گپ(يانه امع هاي زن جنوب در قصه يگاهجا

ظـاهر   يو همسر ي،مادر ،داري مانند نقش خانه يهاي اجتماع در نقش بغلاها  كه زنان در قصه
 يتشخصـ . شـوند  مـي  يدهد يرمانند پادشاه و وز ياسيهاي س در نقش يشتراما مردان ب ،شوند مي
 يو دلسـوز  يمهربـان . اسـت و وابسـته بـه مـردان     ،خـانواده  ها ناتوان، فاقـد قـدرت در   قصه زنانِ

 ياز عهـدة كارهـا   ييتنهـا  هستند كـه بـه   ييها شخصيتها  هاست و در قصه مهم آن يتخصوص
ـ  اي كه از يجهنت ].35[يند آ برمي يخانگ  »يانـه عام هـاي  قهرمانـان زن در قصـه   يـت محور« ةمقال

و  يـافتني ن دسـت  يها، آرزوها شنوندة قصه يا يراو يگاهدر جا ،است كه زنان يناشود  حاصل مي
در سرگذشـت قهرمـان    انـد،  از آن محروم بوده يواقع يكه در زندگ ،را يرينيش يايي ورؤ يزندگ

  ].9[ اند كرده يقصه متجل ياليزن داستان و در جهان خ

  يقهاي تحق سؤال
 يـر ز هـاي  بـه سـؤال   يـاري، مشهور در فرهنـگ بخت  هاي بر اساس قصه ،شود كوشش مي ،مقاله ينا در

تـا چـه    يو اجتماع ي،اقتصاد ياسي،س هاي يتمشاركت زنان در فعال يزانم :زن پاسخ داده شود ةدربار
 و در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ،     ؟مردسـاالرانه اسـت   يفرهنگـ  يـاري فرهنـگ بخت  ياآ است؟ يزانم

نـوع   د دارد؟وجـو  يچـه نظـر   يجنسـ  هـاي  ينابرابر ةچگونه است؟ دربار فرهنگ ينواكنش زنان به ا
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در داسـتان،   يتمهـم شخصـ   يگـاه با توجه به جا ي؟منف يامثبت است  يارينگاه به زن در فرهنگ بخت
  دهند؟ مي يلرا زنان تشك يمورد بررس هاي قصه هاي يتچند درصد از شخص

  پژوهش ينظر مباني
 ينـابرابر . اسـت  يجنسـ  يبـر نـابرابر   يـه بـا تك  يبرالل ينيسمفم يةپژوهش نظر ينا ينظر مبناي
زنـان پرداختـه    يتوضـع  ياست كه بر اساس آن بـه بررسـ   ينيستيفم يةاز سه نظر يكي يجنس
برخوردارنـد؛   ينـابرابر  هاي يتزنان و مردان از موقع يك،. داردچهار مضمون  يهنظر ينا. شود مي

 يـن ا ياجتمـاع  يمضمون نابرابر ينشود؛ سوم مي ياز سازمان جامعه ناش ينابرابر ينكه ايندوم ا
وجود ندارد كه دو  يعيتفاوت طب يگونه الگو يچافراد، ه ياست كه با وجود تفاوت در استعدادها

 يرپـذ  زنـان امكـان   يـت كه دگرگون سـاختن موقع ينكند؛ مضمون چهارم ا يزجنس را از هم متما
هـا ايـن    هاي متفاوتي دارد كه ويژگي مشترك همة ايـن گـرايش   فمينيست گرايش]. 22[ است

ست كه به ستم بر زنان در جامعة مردان معتقدند و خواستار حقوق اجتمـاعي و سياسـي برابـر    ا
دارد و درصدد  يدتأك يجنس يكه بر نابرابر ينيستي،فم هاي يهاز نظر يكي. اند براي زنان با مردان

اسـت كـه نشـان     يـن ا هـا  يبرالل ينيسمهدف فم. است  ليبرال فمينيسم است،  ينابرابر ينا يينتب
و  پـذيري  جامعـه يجـة  بلكـه نت  يسـت؛ ن يدو جـنس ذاتـ   يـان قابل مشاهده م هاي تفاوت«هند د
از بـدو تولـد    يشكه كمـاب  ،تفاوت رفتار با دختران و پسران. است ‘جنس و نقش يساز همگون’

از نظـر  ]. 1[ »كنـد  مـي  يريزنـان جلـوگ   يانسـان  هـاي  يـت كامل ظرف يياز شكوفا د،شو آغاز مي
ند تـا زنـان و   ا ها خواهان اصالح جامعه آن .زنان به طور بنيادين با مردان تفاوت ندارند ها، يبرالل

  .هاي برابر با مردان در جامعه دست يابند مردان به فرصت
 يـدگاه شـود كـه بـا د    مـي  يـده د يجنسـ  ينـابرابر  ينـوع  يـز، ن يمـورد بررسـ   يهـا  قصه در

 يـت هـا، زنـان موقع   قصه يندر ا. است يبررس نظر قابل يندارد و از ا يها همخوان  ليبرال فمينيسم
از  يدارنـد كـه ناشـ    ،و اقتصـاد  ياسـت ماننـد س  ،هـا  حـوزه  ينسبت بـه مـردان در برخـ    ينابرابر

داننـد،   از سازمان جامعه مي يرا ناش ينابرابر ينكه ا ،است؛ اما زنان معهمردساالر جا هاي يدگاهد
 يخـود را در زنـدگ   يهـا آرزوهـا   از قصـه  ياند و در برخ به نفع خود كرده يطشرا ييراقدام به تغ

  .اند هكردمنعكس  يواقع

  يقتحق روش
 ي،شناسـ  مردم ي،شناس مانند جامعه هايي مختلف در رشته هاي كه در پژوهش هايي از روش يكي
ـ «محتـوا   يلتحل. محتواست يلروش تحل رود، يبه كار م شناسي و نسخه ي،ادب هاي يقتحق  يوعن
ـ    ،منظم يني،ع يفتوص يپژوهش است كه برا يكتكن يمحتـوا  يو تا آنجا كه ممكـن اسـت كم 
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اسـت   يـن در ا يـك تكن ينا يتاهم]. 22[ »رود ها به كار مي داده يرتفس هاييارتباطات با هدف ن
 ين،همچنـ  .شـخص بـه دسـت آورد    يـك  يامتن  يكاز  يا ينانهب واقع توان برداشت نسبتاً كه مي

 ـ ياجتمـاع  يتكـرد، بـه خصوصـ    يتوان بر اساس آن متون مختلف در زمان گذشته را بررسـ  مي
 ياتتـوان خصوصـ   مـي  يسـتند دسـترس ن در كـه افـراد    يطيو در شرا برد، يآن زمان پ يفرهنگ
  ].18[ مطالعه نمود يقها را به طور دق آن يتيشخص

نوشـته شـده    يـري گ نمونـه  يوةو شـ  )يفـي و ك يكم(محتوا  يلمقاله بر اساس روش تحل اين
 ييهـا  آن دسـته از قصـه   يبه بررسـ  ياري،مكتوب در فرهنگ بخت يها قصه يپس از بررس. است

و هر دو جنس  داردفرهنگ  ينبه زنان در ا يهاي مختلف نگرش يپرداخته شده است كه به نحو
 يهـا  قصـه  ينتـر  و بااصـالت  ينتـر  ها مهـم  قصه ينا ينهمچن. اند ها نقش داشته زن در آن ومرد 

شـده،   و خالصه ،مكرر، ناقص هاي پس از كنار گذاشتن قصه. هستند ياريمكتوب در فرهنگ بخت
  :قرار گرفت يمورد بررس يرمهم ز ةقص يس

محمـد،   و ملـك  يـان دده گـرده بـه شـوالر، دختـر شـاه پر      ةپازردآلو، سنگ صبور، قص تنبل
سرگشته كـه كمـر    يكمج يكمشاه، جددرگاپون و پاد ي،تمت ي،و باغات رنگ يشاهزاده خانم زندان

زا،  يشـه م يبابـا خـاركش، علـ    يده،اقبـال خورسـ   ي،اژدها و زن ظالم، آقا خاك يس،گ نگشته، گل
در،  هفت ةخواهر، قلع سرخ، دو يبآهوبچه، دخترك چوپان، س يي،موطال دخترگل قهقهه،  دسته

ـ  ةقصـ  موره، سبزقبا، و خواهر زال يزر كه رمال شد، پسر گالله يحمال ةبه دنبال روزگار، قص  ي،ن
  .خواست خداو بابا، نارنج و ترنج،  زن ينا،حس

و  يفـي و ك يهاي كم صورت بوده است كه پس از طرح سؤال ينبد يزها ن استخراج داده روش
ـ افراو ي،هاي كم به سؤال ييپاسخگو يو برا يبند آمده طبقه دست به يها ها، داده قصه ةمطالع  ي،ن

  .ها ارائه شد دهو بسامد دا
همچـون حضـور زن در    يمبـاحث  يي،در قسـمت محتـوا  : مقاله شـامل دو بخـش اسـت    اين
 هـاي  يشـه هـا، مبـارزه بـا اند    مردسـاالرانه در قصـه   هـاي  يشـه اند ي،و اقتصاد ياسيس يها عرصه

 يني،گز زنان، نام يفهمچون توص يبه موارد يشده و در بخش آمار يو ازدواج بررس يزانه،ست زن
زن پرداختـه   يو فرعـ  يهاي اصل يتشخصو ها،  و مثبت زن در قصه نفيهاي م يتو شخصتعداد 

  .شده است

  يو اقتصاد ياسيهاي س يتفعال ةزنان در عرص حضور
 يو اقتصـاد  ياسـي هـاي س  يتتوان گفت حضور زنان در فعال مي ي،مورد بررس هاي بر اساس قصه

فرهنگ مردساالر جامعه قرار گرفته و  يرتحت تأث يزها ن مشاركت اندك آن ينمحدود است و هم
اختصاص بـه   فقطموضوع  ينانگاشته شده است؛ البته ا يدهنادها  ينهزم ينها در ا هاي آن يتفعال
امـا   ،دارنـد  يو اقتصـاد  ياسـي س يهـا  در عرصه يزنان نقش فعال هامروز. ندارد ياريبخت گفرهن
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خانـه و   يفد را محـدود بـه وظـا   كه زنـان خـو   يدر عصر كنون. ندا هنوز به وضع موجود معترض
كنند؛ اما  شركت مي يو فرهنگ ياسي،س ي،اجتماع هاي يتدر فعال يدانند، به نحو داري نمي خانه

كـه  ينبـا ا . ها دارد آن ةبودن حرف ينشان از خدمات يا،در سراسر دن ،وضع موجود زنان ينگرش كل
دارند  يهاي خدمات نقش يشترب ،اشتغال دارند يو علم ياز زنان به كار اجتماع ياديهنوز تعداد ز

  ].21[ خالقه يديتا كار تول
و خـواهر پادشـاهان و    ،بـوده و نقـش همسـر، مـادر     ها، زنانْ درباري قصه يناز ا ياريدر بس

مـردان هسـتند كـه در     يـن ا. دهنـد  انجـام نمـي   يخاصـ  ياسـي س يـت اما فعال ،درنحاكمان را دا
ـ ندا يمشاركت فعال ياسيس هاي يتهر شده و زنان در فعالظا يرمانند پادشاه و وز هايي نقش . درن

هـا از   هرچنـد كـه آن   ؛پردازنـد  مي يتها، زنان ضد نظام حاكم به فعال از قصه يمحدود اددر تعد
گرفتـه   يـده ها ناد ند، نقش آنادد از كارها را انجام مي ياريتر بوده و بس يقو ينهزم ينمردان در ا

قصـه،   ياصـل  يتكـه پادشـاه از كچـل، شخصـ     ،»گـل قهقهـه   دسـته « ةدر قص مثالً،شده است؛ 
پادشـاه ظـالم بـه     يـه شركت دارند و عل ياسيس يتدارد، زنان در فعال يمنطقيرهاي غ درخواست

بلكه با كمك بـه كچـل،    ،شوند در برابر پادشاه ظاهر نمي يماًها خود مستق آن. پردازند مي يتفعال
هـاي   يـت هـا در فعال  آن يممستق نكردن شركت ينا. كنند پادشاه شركت مي يدر نابود، مرد قصه

 .دانـد  مردانـه مـي   يرا كـار  ياسـي مردساالر است كه مسـائل س  هاي يشهاند يلبه دل يزن ياسيس
رفتـار   يآمده اسـت، بـرا   يانبه م يهرگاه از زنان ذكر يااند  ارتباط دانسته يب ياستزنان را با س«
  ].1[» اند قائل شده يربا مردان اصالت كمت ياسآنان در ق ياسيس

 يـز كچـل ن  .از كچل است يشترپادشاه، ب يدر برانداز اهر،سه خو ييقصه، نقش و توانا يندر ا
توانست او  مي يراحت توانست انجام دهد و پادشاه به نمي يكار يچها ه آن يدر صورت عدم همكار

كار بـه نـام كچـل تمـام      ينگرفته شده و انجام ا يدهزنان ناد ييتوانا ينحال، ا يند؛ بااكنرا نابود 
 يـن ا زيـرا نبوده،  ينادان يا يجسم يزن به علت ناتوان ياسيس شگرفتن نق يدهناد ينا. شده است

هـاي خـود را    ييكنند و توانـا  كچل فراهم مي يخواهد برا زنان قصه هستند كه هرچه پادشاه مي
 يرا كـار  ياستمردساالرانه است كه س هاي يشههمان اند فقطآن  يلدل. دهند يدر قصه نشان م

  .پندارد مردانه مي
در  يرنگ كم ياربدبخت نقش اول قصه است و زن حضور بس ، مرد»به دنبال روزگار«ة قص در

 يـاري ها در فرهنگ بخت آن ياسيرنگ زن از جهت شناخت نقش س حضور كم يناما هم ،آن دارد
پـردازد،   كردن بخت و روزگار خود به سفر مييداپ يبدبخت كه برا مرد. واقع شود يدتواند مف مي
پادشـاه از مـرد   . خـورد  هـا شكسـت مـي    در جنگ يشهكه هم خورد يبرم يراه به پادشاه يندر ب

 يـز مـرد بـدبخت ن  . را از او بپرسد يشها روزگار، علت شكست يدندر صورت د خواهد يبدبخت م
دهـد او   روزگار جـواب مـي  . پرسد و ميعلت شكست پادشاه را از ا يند،ب كه روزگار را مي يهنگام

ـ  ،آن پادشاه دختر است: گفت يرمردپ«: است يدهپوش ردانهاست كه لباس م يزن خـودش را   يول
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مردانـه   يكردن كـار  يگرفت پادشاه يجهتوان نت قصه مي يناز ا]. 29[ »به شكل مردها درآورده
بـوده خـود را بـه شـكل     مجبور  يل،دل ينتوانست پادشاه شود؛ به هم فرض شده است و زن نمي

  .برسد يمردان درآورد تا بتواند به مقام پادشاه
. دارنـد  ييك از سـه دختـر آرزوهـا   يـ هر. سه دخترند» خواست خدا«ة هاي زن قص يتشخص

از  يا قصـه اسـت، گوشـه    ياصـل  يتكـه شخصـ   ،دختـر كوچـك   يزنـدگ  يتآرزو و وضع يبررس
بــر  يـه زن بـا تك  يـاري، در فرهنـگ مردسـاالر بخت  . دهـد  زنـان را نشـان مـي    ياسـي س يآرزوهـا 

 يكـار  مسـائلْ  يـن ا ، زيرابرسد يو پادشاه ياسيهاي مهم س تواند به پست نمي دهاي خو يتفعال
و با اعتقاد به سرنوشت است  يالدر خ فقطزن قصه  يل،دل ينشده است؛ به ا مردانه محسوب مي

كـاش خـدا    يا«. او شـوند  ةمملكتش بنـد  يربرسد شاه و وز يامكاش به مق يكند ا كه آرزو مي
 يـن ا شـاه بـه پـدر   ]. 25[» بكننـد  يزيمن كن يبرا يرشكه شاه و وز بدهدقدر ثروت به من  آن

بعـد از   ،دختـر . دهد مي ياو را فرار يب پادشاه،با فر ،اما پدرش ،دهد او را بكشد دختر دستور مي
خـرد و   خـود مـي   يبرا ينيزم. شود و ثروتمند مي يندب ال مياز ط يا كوزه ي،به صورت اتفاق ،فرار
 يمهـا تصـم   آن يروز. رسـد  مـي  يـر شكوه و آوازة او به گوش پادشاه و وز. زدسا در آن مي يقصر
به محض  برود،حمام به قصد داشت  دختر، كه . دختر نزدش بروند ينا يدند يكه برا يرندگ مي
 دهـد  مـي ها دسـتور   خود به آن يكردن آرزو برآورده يبراشناسد و  ميها را  آن يرشاه و وز يدند

دختر بـه شـاه و    ياند و در پاكنن مي ينچن يزن يرشاه و وز. ياورندب يشرا تا حمام برا شاسباب كه
كـه بـا    يديـد و د يدكردن مـرا داشـت   هستم كه شما قصد هالك يمن همان دخترگويد  مي يروز

  .يددمن شُ ةخواست خدا بند
كـه   مشاركت دارنـد  ياقتصاد هاي يتزنان در فعال يهنگام ي،مورد بررس يها اساس قصه بر

معـاش   يندر خانه، خود مجبورند به تـأم  ينبود مرد يلبه دل يادارند  يريفق يليخ هاي خانواده
 يكـار  ديهـاي اقتصـا   يـت ها، فعال قصه ينتوان تصور كرد در ا مي ين،بنابرا .شان بپردازند خانواده

 ياقتصـاد  يـت بـر حسـب ضـرورت اسـت كـه بـه فعال       فقـط  مردانه محسوب شده است و زنـان 
  .دارد يتمردساالرانه حكا ينشب يكاز  يزله نئمس ينا. پردازند مي

 يچحـال آنكـه هـ   . انـد  داران خانـه يماركه زنان ت يدر صورت شوند، آور محسوب مي مردان نان
انـدازه در   يـك ممكـن اسـت زن و مـرد را بـه      و كامالً اردوضع وجود ند ينا يبرا يموجه يلدل
  ].1[ ل دانستئومس يدار خانه و بچه يمعاش خانواده و انجام كارها ينتأم

 يـو برد تا د مي ياالزنگ ةنارنج او را به خان يب يدادن ب يببا فر يزنيرپ ،»و ترنج نارنج « ةدر قص
كنـد و   اش مـي  هاي خانه كار ئولمس و كشد نمي ار يو يند،ب او را مي يوكه د يهنگام .او را بكشد

كـه   است معلوم«: خانه است يشود كه كار زن مختص به كارها مي ياننگرش ب ينا يبترت ينبد
  ].25[ »خانه را انجام دهد يتواند كارها مي

باز  يفلج است كه با كمك دختر پادشاه به زندگ يزندگي پسر يتروا »تنبل پازردآلو«ة قص
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 يـت اش كـار و فعال  ياجتمـاع  ةشود، زن با توجه به طبق مي يلتبد تاجر موفق يكگردد و به  مي
. دپـرداز  مـي  ياش بـه كلفتـ   ياسباب زندگ ينتأم يبرا يرفق يرزنپ مثالً،دهد؛  انجام مي ياقتصاد

گونه كه  آن]. 29[ »كرد مي يمردم كلفت يها خود و پسرش در خانه يگذران زندگ يبرا يرزنپ«
متعلق به مردان  يهاي اقتصاد يتباور وجود دارد كه فعال ينقصه نشان داده شده است، ا يندر ا

تنبل پازردآلو را  قصه، اختر، زن يب يكه ب مردان به كار است؛ چنان ييجته فقط است و نقش زنان
  .شود يم مشهور يتاجر يزكند و او ن مي يقبه كار تشو

زنـان  . شـود  مـي  يـده كار د يمتقس يها، نوع قصهزنان و مردان  يهاي اقتصاد يتفعال ينب در
 يـن اسـاس ا «. خانـه مشـغول كارنـد    يرونپردازند و مردان در ب درون خانه مي يبه كارها يشترب

مـرد واگـذار    ةخانـه بـه عهـد    يطخـارج از محـ   ياصل استوار است كه كارهـا  ينكار بر ا يمتقس
 ةبـه عهـد   يل،قب ينو از ا ،و نظافت خانه ،گوسفندان يدنوپز، دوش پخت يرنظ ارهاييشود و ك مي

  ].27[» يردگ زن قرار مي
 هاي ينههز ينتأم ياست كه زنان برا يياز كارها يسير و دوك ي،چوپان ي،جاروفروش ي،كلفت

 هـا  صـه ق ينزنان در ا ياقتصاد هاي يتفعال يگر دربارةموضوع د. پردازند ها مي خود به آن يزندگ
 ييكـردن كارهـا   يكلفتـ  و يخـالكوب  ي،دوشـ يرش ريسي، نند دوكما از كارها ياست كه برخ ينا

ـ    انجام مي ييزنان كارها معموالً. دهند ها را انجام مي زنان آن فقطهستند كه  آن  يندهنـد كـه ب
ت يـ است در جوامـع مختلـف ماه   گفتني. تناسب وجود داشته باشد يخانه نوع يكارها و كارها

 ييكارهـا  يعنـي كار بر حسب جنس وجـود دارد؛   يمتقس يو نوعبوده  كار زنان با مردان متفاوت
  ].1[ مربوط به مردان است ييخاص زنان و كارها

  يمورد بررس يها مردساالرانه در قصه هاي انديشه
 يگـر، از جوامـع د  ياريمانند بسـ  ،مردساالر است و زنان در آن يفرهنگ ياديز حدتا  ياريبخت فرهنگ

مختلـف نشـان    قفرهنگ مردساالر به طـر  ينا ي،مورد بررس يها در قصه. ندا و وابسته به مردان يعمط
نقـل   ودكـان ك يدارنـد و بـرا   يمـي تعل ةجنبـ  يشـتر هـا ب  قصـه  يـن كه اينبا توجه به ا. داده شده است

از  يشـود و برخـ   مـي  ينهكودكان نهاد يبرا يوهش ينمردساالر بد هاي يشهاند يناز ا ياريشوند، بس مي
  .دارند ياريمردساالر در فرهنگ بخت هاي يشهاند يمدر تحك يها نقش مهم قصه ينا

بر فرهنگ حاكم بـر   يا و اقتصاد تفكر مردساالرانه ياستس ةشد، در عرص يانطور كه ب همان
هاي محـدود   يتاند و فعال دور نگه داشته شده ياستزنان از عرصة اقتصاد و س .ها وجود دارد قصه
گـردد و   محـدود مـي   ياسيس هاي ينهدر زم« ياريختخدمات زنان ب. اند گرفته يدهناد يزها را ن آن
دهنـد   ها را نمي كوشش ينباشد و به زنان فرصت دخالت در ا حاكم مي ينهزم يندر ا ردساالريم

بـه باسوادشـدن    يـل طبقـه از ا  ينا يازو عدم ن يزنان و فقر اجتماع يسواد آن كم يو علت اساس
كـم از   يليزنان خ ينهمچن ].15[ »اند دانسته مي يلشاخص را تنها متعلق به مردان ا ينبوده و ا
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 يـاري بخت يـل شـاغالن زن در ا «. كننـد  مـي  يتبرند شـكا  كه در آن به سر مي ياقتصاد يتوضع
 هـاي  ينـه در زم ].4[ »شود خانواده مي يبآنان نص يو درآمدها يستندن ياستقالل اقتصاد يدارا

تفكـر   يـن ا يتامر، حاكم ينا يلاز جمله دال. منوال است ينوضع به هم يزن يو فرهنگ ياجتماع
 ياز اعضـا  يكار بدون مزد، نگهـدار  يعني ،از كار ينيبه انواع مع يدبا عموماً ناست كه زنا يسنت

گونـاگون   يها له سبب شده است تا حضور زن در عرصهئمس ينا .بپردازند ،داري و خانه ،خانواده
مردساالرانه را  هاي يشهكه زنان اند يتا زمان]. 14[ ود شودمحد يو اقتصاد يهاي اجتماع يتفعال
كـه زنـان بـه     ياما در اكثـر مواقـع هنگـام    ،مثبت وجود دارد يها نگرش به آن سبتن يرند،پذ مي

  .شوند پردازند، از خانه و جامعه رانده مي ميها  يشهاند ينمخالفت با ا
از  يـرون در مسـائل ب  يخانه بپردازد و دخـالت  ياست كه به كارها يناز زن ا مورد نظر انتظار

اسـت كـه از زنـان     يآوردن از جملـه انتظـارات   يـا و بچه به دن ،بافتن، دوختن. خانه نداشته باشد
سه دختر . است يافته كاسانتظارات انع ينا» موره و خواهر زال يزر گُالله« ةدر قص مثالً،رود؛  مي

ببافنـد،   يها قـال  آن يبرا يند،ها ازدواج نما با آن وزيرن گذارند چنانچه پسرا پادشاه باهم قرار مي
 سـخنانِ  يـن ا يدنبا شن يزن يركه پسران وزينبا توجه به ا .يندبزا يباييو فرزندان ز ،لباس بدوزند

 ينگرفـت از زن در جامعـه همـ    يجـه نت نتـوا  روند، مـي  ها مي آن يدختران پادشاه به خواستگار
 ،»تنبـل پـازردآلو  «ة در قصـ  ].26[ رود ، انتظـار مـي  استخانه كه محدود به درون  ،نمونه كارها

دارند و مردان را برتر  يزانهست زن هاي يشهدانست كه اند يمردان همةاز  يتوان نماد مي را پادشاه
مرد است كـه زن   ينا«: دهد خود را نشان مي ةمردساالران هاي يشهگونه اند يندانند، ا از زنان مي

جز زاد و ولد و خدمت به شوهر نـدارد، زن حـق    ينقش يچسازد، زن ه را مي يسازد، زندگ را مي
  ].29[» را ندارد يدخالت در امور زندگ

و  يهـاي اقتصـاد   يـت فعال »يامـور زنـدگ  «دهد منظـور از  كه نشان مي ،با توجه به متن قصه
انه كنـد و  زنان را محدود در امور خ هاي يتخواهد فعال از خانه است، پادشاه مي يرونب ياجتماع

 ،»يو باغـات رنگـ   يشاهزاده خانم زنـدان «ة در قص .را فقط مختص به مردان بداند يعموم يطةح
كـه زن تحـت فرمـان مـرد باشـد، بـه زن احتـرام         يتا زمان. مردساالرانه ارائه شده است ينگرش

بـه زن شـكل    ينگاه منفـ  ينوع يرد،مردساالر را نپذ هاي يشهاما چنانچه زن اند ،شود گذاشته مي
 يپا رو هدد كه اجازه نمي يبه نحو دارد؛دوست  يارقصه، پادشاه دخترش را بس يندر ا. يردگ مي
د، او را در صـندوقچه  نـ ك مـي او مخالفـت   ةكه دخترش بـا خواسـت  يناما به محض ا .بگذارد ينزم
بـه  بـه نفـرت شـد و     يلشاه تبـد  ةهمه عشق و عالق لحظه آن يك«. اندازد ميآب  هو ب ردگذ مي

شده است كـه بـر    يدهكش يربه تصو يزن ،»بابا خاركش«ة در قص ].29[ »گشت ياو راض ينابود
ـ  اساس دستورات شوهرش عمل نمي  يجـاد اش ا خـود و خـانواده   يرا بـرا  يكند و مشكالت فراوان

شـوهر خـود    يـع مط يشههم يدكند زن با مي يانب يحصرغيربه صورت  يگونه راو ينكند و بد مي
م اسـتحك ا يدر پـ » در هفـت  ةقلعـ «ة قص. ، انجام دهدكرد درخواست شوهر از او باشد و هر آنچه
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دهد، زنان هرچند كه توانا و زرنـگ و از   نشان مي يگونه كه راو آن. مردساالرانه است هاي يشهاند

 يازها ن آن .توانند در برابر خطرات از خود محافظت كنند باشند، باز هم نمي يادز يارنظر تعداد بس
كـه  ينقصـه، بـا وجـود ا    يـن در ا. يـد هـا مراقبـت نما   آن مرد دارند تا در مقابل خطرات از يكبه 

و بـا   كشـد  ميرا  يوكه د استو مرد جوان  يستندبا يوتوانند در برابر د مي، نندخواهران هفت نفر
نعـرة   يود ،لحظه يندر هم«. نهد ميها بنا  آن يرا برا يخوب يآنان، زندگ چكازدواج با خواهر كو

خوشحال و خندان به خانه رفتند و در جشـن   يبعد همگ. و دود شد و به هوا رفت يدكش يندبل
بـه   ،هـاي سـال را   آن دو سـال . را به عقد آن جوان درآوردنـد  يكه به راه انداختند، نمك يمفصل
نشان داده شده  يفضع يقصه، زن موجود يندر ا ].2[ »كردند گيكنار هم زند ي،و خوش يخوب
هـاي   ياو خوشـ . كنـد  نمـي  يـدش تهد يخطـر  يگـر از ازدواج با مرد است كه دپس و فقط  است
  .يندرا در كنار خود بب يكند كه ازدواج كرده باشد و مرد حس مي يزمان فقطرا  يزندگ

  مردساالرانه هاي يشهبا اند مبارزه
وجـود   يـز ن يبـوده اسـت، زنـان    يندر همـه جـا چنـ    يبـاً تقر و ،اند بوده يادهر جا كه زنان تحت انق در

هـا،   قصـه  يندر ا ].20[ اند كردهآن اعتراض به  يداده و به صورت يصرا تشخ يتموقع ينكه ا اند داشته
 هـاي  يشـه اما اند ند،ا سكوت كرده ياسيو س ياقتصاد هاي ينهمردساالر در زم هاي يشهبرابر اندزنان در 

ــا  ياري،و در مــوارد بســ يرفتــهنپذ يو فرهنگــ ياجتمــاع هــاي ينــهمردســاالرانه را در زم در مبــارزه ب
  .و از حق خود دفاع كنند يندخود را اثبات نما هاي يشهتا انداند  يدهمردان، كوش هاي يشهاند

نگرش پادشاه اسـت   يكي: به زنان وجود داردنسبت ، دو نوع نگرش »تنبل پازردآلو«ة قص در
به زاد و ولد و خدمت به شوهر بپردازد و بر آن اسـت كـه زن حـق     يدزن فقط بااست كه معتقد 

. بپـردازد  يگـر تر از آن است كه بتواند به مسائل د يفزن ضع ، زيرارا ندارد يدخالت در امور زندگ
 يـزي از آن چ يشباور است كه نقش زن ب يناو بر ا. گر قصه، نگرش دختر پادشاه استيد يصدا

 يبرا« زنان ها، يبرالاز جمله ل ها، ينيستفم يةبا توجه به نظر. ارداست كه پادشاه به آن اعتقاد د
ها  قدرت به آن يعمل دارند؛ اما ساختار اجتماع يبه آزاد يازن يشانو تحقق استعدادها ييشكوفا
را بـرآورده سـاخته و درصـدد تحقـق      يعـي طب يـاز ن يـن دهد كه مانند مردان آزادانه ا نمي هاجاز

نظام مردساالر و اثبات  يناز ا ييرها يبرا ،دختر پادشاه ين،بنابرا ].20[ »يندبرآ يشاناستعدادها
زن  يـك «از نظـر او  . كوشـد  خود مـي  هاي يياثبات توانا يو برا كند ياز خانه فرار م ،خود يدةعق
بـزرگ   يكارهـا  يزةبه مرد انگ تواند يزن م يكبرساند،  يرا به مقام پادشاه يشدرو يك تواند يم

كوه  ينتر برساند كه كندن سخت ييجاه عشق و عالقه مرد را ب ةتواند با ارائ زن مي يك ،را بدهد
 يـان، در پا واسـت   يشـه دو اند ينا ينكشمكش ب يقتقصه درحق ينا ].29[ »سهل باشد يشبرا
 هـاي  ييو توانـا  هـا  يتپادشاه شكست خورده و به قابل سرانجام،. شود مي يروزاختر پ يب يب ةشياند

  .زنان نادرست بوده است دربارةاو  هاي يشهاند يردپذ ند و ميك زن اقرار مي
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 يربه تصـو  ها با آن مواجه بوده و در فرهنگ گذشتة ايران قصه ينكه زن در ا ياز مسائل يكي
العقـل   زن نـاقص «. اسـت  عقـل  يو ب يفضع يعنوان موجودات زنان به يفشده است، توص يدهكش

قصـه،   يـن در ا. پرداختـه شـده اسـت    يشـه اند يـن به مبارزه بـا ا  ،»يتمت« ةدر قص]. 24[» است
 ،امـا  ،شـوند  دور مي يشانها از خانه ين يآور جمع يشده است كه برا ايترو يسرگذشت دختران

به محلي كه در آنجـا   از بازگشت پسدختران . گردند موقع بازنمي و رقص، به يگوشيبه سبب باز
قصـد   يوهـا د. انـد  ها جا مانده كوچ كرده و آن يشانها دهشوند خانوا متوجه مي، منزل كرده بودند

ـ   فرار مي شاناز دست يتمت ياريِها را دارند كه با هوش رساندن به آن آسيب  ،راه ينكنند؛ امـا در ب
 يزندگر مي يزن يود يناز دست ا يتمت يركيِبا ز يد و پس از مدتنخور ميبر يگريد يودوباره به د

نشـان دهـد زن    تـا  اسـت  ينا يدر پ يمذكور، راو ةدر قص. گردند بازمي هايشان و به نزد خانواده
افسـانه   يـن در ا يتمتـ . در مقابل مشكالت از خود دفـاع كنـد   است و باهوش است و قادر يركز

را از دسـت   يگـر توانست خـود و دختـران د   يركيو ز يارياو با هوش. است يزنان يناز چن ينماد
  .خود بازگردد ةدوباره به نزد خانواد يادين خطرات زنجات دهد و با پشت سر گذاشت يواند

انـد؛   خود طرد كـرده  هاي از خواسته نكردن يرويبه علت پها، مردان زنان را  از قصه يبرخ در
بـه   يـاد ز ياربـا وجـود عالقـه بسـ     ،پادشـاه  ،»يو باغات رنگ يشاهزاده خانم زندان«ة در قص مثالً،
شاهزاده خـانم بـا نظـر پـدرش      ،درآورد يراو را به عقد وز دريگ مي يمكه تصم يهنگام ش،دختر

سـبب، او را از   ينمحمد باغدار را دارد؛ به هم كه قصد ازدواج با ملك گويد ميو  كند ميمخالفت 
  .ندنك مي يرونخانه ب

  زنان يها و دغدغه ازدواج
تـوان   مـي مطرح در قصه، ازدواج و مسائل مربوط بـه آن اسـت كـه     هاي پربسامد از موضوع يكي

از  ياريدر بسـ  ييهـدف غـا   ييجـو  ازدواج و جفـت . هاسـت  دغدغـه زنـان قصـه    ينتر گفت مهم
 ويتيازدواج هـ  يـق كه در جامعـة مردسـاالر، دختـران تنهـا از طر     يياز آنجا« ].17[ست ها قصه

در جامعـة  . كـرده اسـت   يـدا پ ياربس يتيها نقش و اهم آن يامر در زندگ ينا يابند، مي ياجتماع
كننـدة   يينو تع يونددپ دختران به وقوع مي ياست كه در زندگ يداديرو ينتر واج مهمازد ي،سنت

  ].8[ »سرنوشت آنان است
ازدواج مطـرح شـده اسـت كـه زن در فرهنـگ       يوةاز شـ  يا نمونـه  ،»زا يشـه م يعل« ةقص در

بلكه  ،كند مي ينتنها خود زمان شوهركردن را مع زن نه ،قصه يندر ا. آن را دارد يآرزو ياريبخت
گونه  ينكه دختر كوچك پادشاه ا چنان ؛عمل برخوردار است ياز آزاد كامالً يزدر انتخاب شوهر ن

پدر بهتـر  «: كند اشاره مي يشبودن وقت ازدواج خود و خواهرها با پدرش به مناسب وگو در گفت
از  يكـي  ].29[ »اسـت  يدهمـا رسـ   ييوقـت زناشـو   يـم، ا ما بـزرگ شـده   يم؟ما ازدواج كن يستن
 يـن در ا ].31[ دست بـه انتخـاب بزننـد    توانند شخصاً است كه اشخاص مي ينازدواج ا هاي وهيش
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كـه پادشـاه    چنـان  ؛كننـد  آزادند و با هركس بخواهند ازدواج مي هردر انتخاب شو يزقصه، زنان ن
بـه   يبيكه خواستند، س يجوان با هرجمع شوند و دختران او او  كشور در دهد جوانان دستور مي

هـاي   هـا و داسـتان   ازدواج در قصـه  يوةشـ  يناست ا  گفتني. يندپرتاب كنند و ازدواج نما شسمت
و ازدواج هسـت كـه بـا     يباز عشق يينآ ينوع، يارسمك عدر «: مثالًنمود دارد؛  يزن ة كهناميانع
 امـا  ،بازتاب داشته يينآ ينا يرانيايرو غ يرانيا هاي از داستان يدر برخ. شود ترنج انجام مييوة م

 يابزارهـا  يـا  جدادن ترن يادختران با انداختن و  ،ها نمونه ينا يشتردر ب. نمود بوده است نادر و كم
و استقالل عمـل   يساالر از نظام زن ييها خود نشانه ين،ا كنند و ميمختلف به مردان ابراز عشق 

  ].12[» در عشق و ازدواج است يزگاندوش يو آزاد
در . هـاي ازدواج اسـت   يـين از آ يكـي  منزلـة  استفاده از ترنج زر بـه  يراني،هاي ا از داستان يدر برخ

مخالفـت   يارد و قبول ترنج نماد موافقت  نامه كوش ةدر منظوم ،)فرانك(نگ و فرار ينازدواج آبت يتروا
نحو صـورت نگرفتـه اسـت و زنـان بـا       ينبد يشهالبته ازدواج هم ].3[ است يشدختر با خواستگار خو

 يطبقـات  ةاست كه فاصـل  ينزن ا ةدغدغ ينتر ، مهم»تنبل پازردآلو« ةدر قص .اند مواجه بوده يمشكالت
 يذهنـ  يهـا  از دغدغه ين يكيتنها ا نه. از هر طبقه كه خود بخواهد ازدواج كند رديرا حذف و با هر م

 است، عمـالً  يرست جامعه و فقفرود ةاز طبق يكه فرد ،بلكه با ازدواج با تنبل پازردآلو، اختر است يب يب
مسـائل مختلـف    ،»محمـد  و ملـك  يـان دختـر شـاه پر  « ةدر قص .يردگ مي يدهرا ناد يطبقات ةفاصل ينا

 يدهكشـ  يرو ازدواج پادشاهان با زنان متعدد به تصو ي،انتخاب همسر، چندهمسر ةازدواج از جمله نحو
و بـر   يننـد ا خود برگزرشان  يندهخواهند همسر آ هاست، مي از آن يكه شاهزاده نماد، زنان. شده است
او  جپادشـاه بـا ازدوا   ينـد ب كـه مـي   يشـاهزاده خـانم هنگـام   . يندشان ازدواج نما يشخص ةاساس عالق
كنـد و   محمـد فـرار مـي    درآورد، بـا ملـك   يگريد ةكند و قصد دارد او را به ازدواج شاهزاد مخالفت مي

پادشــاهان و  يخ،تــاردر طــول  ].25[ دهــد پــدر نشــان مــي يمگونــه اعتــراض خــود را بــه تصــم يــنا
ـ  تصاحب و جمـع مـي   از زنان را به زور ياديخود تعداد ز يمنصبان در دربارها صاحب هرچنـد   د؛كردن

ـ  كه از دل ،مسئله ينا يزقصه ن يندر ا. اند داشته يكه آن زنان خود شوهران خصـوص   بـه ـ  زنـان  ينگران
، [...]محمـد رفـت،    نـزد ملـك   يـر وز« .شده است يدهكش يربه تصو حكايت دارد، يدر زندگ يباـزنان ز

كـه   ردشاه را وسوسه كـ  .دانخبر را به عرض شاه رس .تمام وجودش را گرفت محمد ملك هاي طمع زن
  ].29[» محمد را نابود سازد تا دو همسرش از آن شاه و خودش شود ملك

دادنـد و سـكوت    انجـام نمـي   يموضوع كـار  ينزنان در برابر ا ي،واقع يِدر زندگ يداگرچه شا
كه در  چنان. اند ها را نشان داده تعرض يندر مقابل ا يستادگيا يها آرزو قصه يقاز طر كردند، مي

گـذارد   و نمـي  يسـتد ا مي يرمحمد در مقابل شاه و وز ملك يبا همكار يانشاه پر خترقصه، د ينا
  .شان برسند به خواسته يرشاه و وز

شـاهزاده خـانم   . نيـز هسـت   »ينگـ و باغات ر يشاهزاده خانم زندان«ة زن قص ةازدواج دغدغ
او را با اجبار بـه ازدواج   يگرانكه ديناش را خود با عشق انتخاب كند و از ا يندهخواهد همسر آ مي
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از مسائل مربوط به ازدواج اسـت كـه در    يكي يزانتخاب همسر ن يارهايمع. وادارند، ناراحت است
همـواره در  ) انجـام آن يوة ه بـر شـ  عالو(يني در همسرگز« .ها به آن پرداخته شده است ن قصهيا

مورد توجه بوده اسـت كـه در طـول     يهاي اجتماع ارزشية بر پا يزن يو ضوابط يارهاها مع جامعه
  ].31[» داشته است ياديزمان تحوالت ز

 يدر انتخـاب شـوهر بـرا    اني است كه مـرد يها از مالك يكيبودن  يويجاه و مقام دن يدارا
 ينخواهد دختر خود را براساس همـ  كه پادشاه مي چنان. قصه در نظر دارند يندختران خود در ا

اش بـه   يندهانتخاب همسر آ يپسرش برا ييدر راهنما يزن يرزنپ. درآورد يرشبه ازدواج وز يارمع
زن اشـاره   يو مهربـان  ب،اد ي،از جمله اصالت خـانوادگ  ،هاي انتخاب همسر از مالك يگرد يبرخ

از سـر و   يو بزرگـ  ،دار است، مهربـان و بـاادب اسـت    يشهو ر يلنظرم اصپسرم، به «: كرده است
محمد انجـام شـد و    عقد شاهزاده و ملك« :شود جمله تمام مي ينقصه با ا]. 29[ »بارد مي يشرو

 يـان پا كـه هاسـت   هاي قصـه  يژگياز و ينگرچه ا ].29[ »كردند يزندگ يخوش هاي سال به سال
 يِكـه زنـدگ   باشـد  يزموضوع ن ينا يانگرتواند ب قصه مي يافتن ياننوع پا ينا ،داشته باشند يخوش

عاشـقانه   ةو رابط يداست كه زن خود شوهرش را انتخاب نما اي يزندگ ي،موفق و سرشار از شاد
 سـاس محمـد و شـاهزاده خـانم بـر ا     گونه كه ازدواج ملك آن ؛زن و شوهر وجود داشته باشد ينب

 يرتـأث « .ادامه داشـت  يزن يهاي سال با خوش رفت و سالانجام گ يهتوافق دو طرف و عشق دوسو
 ينهـاد  يوبنـدها يدمتوقف خواهد شد كه زن و شـوهر از ق  يدو جنس زمان يرو يينابرابر زناشو

 ينبهتـر  يشـان ها يتو شخصـ  يازهاكه با ن يرندگ يشرا در پ يو آن نوع ازدواج يابند ييرها يجرا
  ].20[» را داشته باشد يهمخوان
از  يرغ يبا ازدواج زنان با مردان ،»محمد و ملك ياندختر شاه پر«ة مانند قص يز،قصه ن يندر ا

ة مضـمون قصـ   .يرنـد پذ نمي يشه رااند ينقصه ا زنانِ ، اماخودشان مخالفت شده ياجتماع ةطبق
اش تناسـب   ياجتماع ةبا طبق هك يمرد يا يبا زن يداست كه انسان با ينا» ددر گاپون و پادشاه«

قصـه از   يـانِ در پا ،يـايي دارد پو يتپادشـاه كـه شخصـ    ].29[اصالت است ازدواج كنـد  بادارد و 
دختر گـاوپون   ياصالت يبه بشود و  منصرف مي يينپا ةبر ازدواج با دختر طبق يخود مبن يمتصم

گرچه دختر گاپون  ].29[ »اصالت است يگرد و ب ههمسرش، ددر گاپون، دور يدفهم« :برد مي يپ
ست كه امشخص  شاز كردار ،كند نمي يانازدواج با پادشاه ب ةدربار يحيظر صرگونه اظهار ن يچه

هـاي   دختـر گـاوپون بـا لبـاس    «: از پادشـاه  ييبعد از جدا. را دوست ندارد يازدواج ينچن يزاو ن
رو بـه بهشـت    وييگـ  ؛از كـاخ خـارج شـد    ،بـال  مثل مرغ سـبك  ،اش شانه يرو يسةمندرس و ك

اسـت كـه خـود دوسـت دارد؛      يمشكل زن ازدواج با افراد ،»يسگ گل« ةدر قص ].29[ »رفت مي
خواستگاران خـود جـواب    همةكه دختر كدخداست، عاشق چوپان است و به  يس،گ كه گل چنان
 ةنتواند به مرد مورد نظر خود برسد، تفـاوت طبقـ   يسگ كه سبب شده گل يمانع. دهد مي يمنف

 يـده روسـتا بـه چوپـان د    ياهـال  هـاي  زدن مـالك در طعنـه   ينا. او و چوپان است ينب جتماعيا
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 يـد، د اگـر خـودش را نمـي    يـرد، گ تر از دهنش مي بزرگ ةوارونه شده، لقم يزهاچ ةهم« :شود مي
 يـان در پا ].29[ »؟اسـت  القبا ممكن يك و چوپانِ يسگ كرد، مگر ازدواج گل مي يپادشاه يادعا

ازدواج را در شـجاعت،   يهـا يارمع و شـود  مـي  يدچار تحـول روحـ   يس،گ لگ پدر ،قصه، كدخدا
 كنـد  بـا چوپـان موافقـت مـي     يسگ لو با ازدواج گيند ب مي يو باهوش يركي،صداقت، ز ي،مهربان

كننـد كـه علـت آن     ها، زنان فرودست با طبقة فرادست جامعه ازدواج مي از قصه يدر برخ]. 29[
فرادسـت   ةبقـ كـه زنـان از ط   ياما زمان ،زنان است جتماعيا ةو طبق ياقتصاد يتبهترشدن وضع

نشـان   تـا اسـت   يـن بتوان گفت هدفشـان ا  يداز خود را دارند، شا تر يينپا يقصد ازدواج با مردان
 اسـت نـه توجـه بـه     يو انسـان  ياخالقـ  يارهـاي دهند آنچه در ازدواج مهم اسـت، توجـه بـه مع   

مناسـب   يسـن  ةفاصـل  يـت بـر رعا  يدتأك جمالك ازدوا ،»يآقا خاك«ة در قص. يطبقات يها فاصله
فرادسـت را   ةازدواج بـا مـردان طبقـ    يجامعـه همـواره آرزو   يينپـا  ةطبقـ  اناگر زن ].29[ است
خود شانس  يمردان بوده است و آن را برا يآرزو يزمرفه جامعه ن ةاند، ازدواج با زنان طبق داشته

اسـت   يـن ا »يدهاقبال خورسـ «ة زن قص ةذكر دربار درخور ةنكت. اند كرده مي يتلق ياقبال و خوش
 يبـرا  يكن يها شانس ازدواج با آن زادگان وجود دارد و مثبت به زنان ثروتمند و بزرگ يهكه نگا

 يو فرهنگـ  ي،اجتمـاع  ي،عوامل اقتصاد يلمردان به دل ،در گذشته ].29[شده است  يمردان تلق
 يـان ك يدناز جملـه از هـم پاشـ    يوبلنامط يجنتا يچندهمسر ينكردند و ا با چند زن ازدواج مي

اسـباب   ةداشـتن همـ   رغـم  بـه مـرد ثروتمنـد،    ،»زا يشهم يعل«ة در قص. در پي داشترا خانواده 
  ].29[ كند مرگ مي يزنانش باهم آرزو يبه علت ناسازگار يش،آسا

ة در قصـ . اسـت  ياز مشكالت چندزن يگرد يكي ،كودكان دخترآزار خصوص  هب ي،آزار كودك
را  ياست خشونت نامـادر  يدهكوش يپررنگ دارد، راو يگونه كه زن حضور همان ،»سرخ يبس«

از نـوع خشـونت    يگرد يها از قصه ياريقصه و بس ينخشونت به زن در ا. به كودكان نشان دهد
رخ  يافـراد  يـان م و عموماً يونددپ به وقوع مي يخصوص يطكه در مح يخشونت«. است يخانوادگ

  ].28[» اند خورده يوندپ يكديگرقانون به  يا يميتكه به سبب صم دهد يم
بعـد از   يـز كشـد و زن خـالكوب ن   خالكوب مادر خـود را مـي   زنِ يبدختر با فر ،قصه يندر ا

او را  يحسـاب  يبـار نامـادر   يـن ا«: پردازد او مي يتبه آزار و اذ ي،پس از مدت ،ازدواج با پدر دختر
 ي،آزار كـودك  يـن عامـل ا ، »سرگشـته كـه كمـر نگشـته     يكمج يكمج« ةدر قص ].2[ »كتك زد

ـ  خواهـد فرزنـدانش   است كه از شوهر خود مي ينامادر گـوش مـرد    يـر ز دائمـاً «: ببـرد  ينرا از ب
دسـت   يكـار  ينچنـ  بـه  ،بنابر اصرار زن خوديز، شوهر ن ].2[ »ها را نابود كند خواند كه بچه مي
مـورد   ،خصـوص دختـر   به ،موضوع تكرار شده است و كودكان ينا يزن» آهوبچه« ةدر قص. زند مي

هـا را كتـك    بـدجنس بـود و هـر روز آن    يلـي ها خ آن يبابا زن«: گيرند ار ميي قرنامادرشكنجة 
 يآزار كـه بـه كـودك    يزنـان  هـا نيـز   قصـه  ةاست كـه در همـ   ينذكر ا شايان ةنكت ].2[ »زد مي
نـوع رفتـار    يـن شود كه ا گونه نشان داده مي ينقصه هستند و بد يهاي منف يتپردازند شخص مي
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 هـا  سـازندگان قصـه   اغلـب از كه خود  ،رسد زنان به نظر مي ين،همچن. يستمورد پسند جامعه ن
  .هاي مكرر بازدارند خواستند مردان را از ازدواج مي يسوء چندهمسر يجدادن نتا هستند، با نشان

  هاي زنان صفت
 هـاي  يشـه زنـان و كل  هاي مسائل زنان به آن پرداخته شده، صفت يكه در بررس ياز مباحث يكي

بـه  «نظر وجود دارد كـه   ينزنان ا نسبت بهصفات مردان  يسةدر مقا معموالً. مربوط به آن است
اسـت كـه    يبهره هستند، شامل موارد يصفات منتسب به مردان، كه زنان از آنان ب ،طور معمول
در  يي؛و مـاجراجو  يري،گردند؛ مانند شجاعت، خطرپـذ  مي يصفات مثبت تلق مروزيدر جوامع ا

همراه نداشته باشند، چندان هم مثبـت در نظـر    يزنان اگر بار منف يا يشهصفات كل ،كه يصورت
 ةكـه دربـار   يمطالعـات  يجنتـا  ].11[ »بودن، محافظه كار بودن يمانند احساسات شوند؛ يگرفته نم

همچـون   يهـاي  دهـد صـفت   ، نشان مـي هكشور جهان انجام گرفت 30از  يشهاي زنان در ب صفت
 ي،ثبات، نگران، پرحرف، خرافـ  يب ي،خجالت ي،ترسو، وابسته، عصب يجاني،ه ؤيايي،آرام، ر ي،عاطف

  ].16[ اند هاي زنانه صفت يشترببودن  يو خجالت ،محتاط ايند،مغشوش، حساس، خوش
 يـن صورت گرفته، صفات منتسب به زنـان ا  ايرانصفات زنان در جامعة  ةي كه درباريها يدر بررس

اسـت و زنـان در    يگرانبا د يهاي اجتماع ور معمول وابسته به كنشصفات زنان به ط: را داردها  يژگيو
؛ ماننـد صـفات دلسـوز،    نـد را دار يگـري ه نسبت به دظنقش فرد وابسته و بامالح ي،هاي اجتماع كنش
هـاي   يژگـي ويرنـدة  كه به زنان نسبت داده شده، دربرگ يصفات مستقل. بودن برخورد و خوش ،مهربان
در  ،بـه صـورت معمـول    ،صفات منسـوب بـه زنـان    .يبا بودنو ز يف،ظرفرد است؛ مانند شاد،  يظاهر
 ييعنـوان شـاخص كـارا    بـه  يهاي كار يطدارند و در مح ياديارزش ز ،مانند خانواده يه،هاي اول يطمح

بـودن   يرا در خود نهفته دارد و انفعـال  يگريد مايلصفات زنان انطباق با خواست و ت .شوند مطرح نمي
 يرانـي ا يها صفات و نقش زنان در قصه ةدربار يزمارزلف ن ].16[ دهد نشان ميزن را در كنش متقابل 

 ي،خطـ  هفـت  ي،گـر  يلـه ح يـل از قب يو در نقـش فعـال صـفات    ياصل يتعنوان شخص زن به يسدنو مي
ندرت هـم در نقـش فعـال بـه صـورت       دارد؛ اما گاه به نيحضور عل ثتو خبا ،زدن تهمت يني،چ توطئه

  ].30[ مشاور و راهنماست يفرع يتعنوان شخص شود كه اغلب به مي يدهمثبت و با صفات مطلوب د
 يـك هـاي خـاص    دارد كـه نگـرش   يـت هاي منسوب به زنان از آن جهـت اهم  صفت يبررس

هـا مشـخص    صفت يقدر هر فرهنگ، از طر ،زنان ازدهد و انتظارات  فرهنگ را به زنان نشان مي
 يرو يشـتر هـا ب  ص شـد سـازندگان قصـه   مشـخ  يـاري ها در فرهنگ بخت قصه يبا بررس. شود مي

هاي به كـار رفتـه    از صفت درصد 72حدود . يهاي ظاهر دارند تا صفت يهتك يهاي اخالق صفت
 يزيكـي ف ياتاختصاص بـه خصوصـ   درصد 28 فقطزنان و  يو روح ياخالق هاي مختص به صفت

و  يروحـ  ياتبـه خصوصـ   يشـتر ب يـاري دهـد در فرهنـگ بخت   مسئله نشان مي ينا. ها داشت آن
  .ها آن يزيكيشود تا ظاهر ف زنان توجه مي ياخالق
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 يبـايي اختصاص دارد كه ز هايي هاي مربوط به ظاهر زنان به صفت از صفت درصد 82حدود 
 .تبـودن اسـ   مـوطال و  يدرو،انـدام، سـپ   خـوش  يبا،ز: ها صفت يناز جمله ا. دهد زنان را نشان مي

 بـودن  خشـن و چـاق   يـا هاي الغر  صفتبه مختص  نيز زن يزيكيف هاي از صفت درصد 9 حدود
هـا   قصـه  ينكه در ا است زنيزيكيِ هاي ف صفت يگراز د) درصد 9(يز ن يبيو بدترك يزشت. است

  .است به آن اشاره شده
همچـون   اي يمنفـ  هـاي  بـه صـفت   درصد 32 زنان، يو روح يهاي اخالق صفت درصد 82 از

. اختصـاص دارد بودن و بدذات  ،بدجنس، دروغگو يل،بخ يث،صفت، خب يطانباز، ش يرنگحسود، ن
و  بـودن  و نترس ،جسور يزهوش،مانند توانا، زرنگ، ت ييها مختص به صفت درصد نيز 23حدود 

است كه  ينا يانگرب لهمسئ ينا. استو حماقت زن مربوط  لوحي ها به ساده صفت يناز ا درصد 3
عنـوان موجـودات    توجـه شـده اسـت و زنـان بـه      يشـتر ب يـاري زنـان در فرهنـگ بخت   ييبه توانا
همچـون مهربـان،    ييهـا  مربـوط بـه صـفت    يـز ن درصد17 حدود .شوند العقل شناخته نمي ناقص

و  يمـان، پاكـدامن، باا : اند يبترت ينها بد صفت يةاست و بق بودن توقع فداكار، صبور، مظلوم و كم
 دار يشـه و ر يـب ؛ نج)درصـد  9(بـودن   و بداخالق ،آزار، ناسازگار ؛ كودك)درصد 7(بودن  راستگو
  ).درصد 2(بودن  شاد و سرحال و ؛)درصد 3(بودن  و ثروتمند ير؛ فق)درصد 3(بودن 

، دارند كم صفات مطلوب يليخ يرانيا يها زنان قصه بودكرده  يانكه ب ،نظر مارزلف برخالف
 67شـامل  زنـان   يكاررفته برا بههاي  صفت. دارند هاي مطلوب صفت ها، زنان بيشتر قصه يندر ا

بـه كـار    يمنفـ  هـاي  از صفت يبرخ. است يهاي منف صفت درصد 33هاي مثبت و  صفت درصد
صفت جسـور و   مثالً،شود؛  ها مربوط مي زن، به نگرش مردساالر فرهنگ حاكم بر قصه رايرفته ب
منظور به كار رفتـه كـه زن قصـه در مقابـل      ينا هزنان است، ب يت منفاصفاز كه  بودن، گستاخ

ـ . ها اعتـراض داشـته اسـت    و به نگرش آن يستادهمردساالر ا يشةندا پادشـاه بـا    ةآن رابطـ  ةنمون
كـه دختـر در مقابـل     يهنگـام . اسـت  »يو باغات رنگـ  يخانم زندان اهزادهش«ة دخترش در قص

 »دختـر گسـتاخ و احمـق   «، پادشاه او را كند مخالفت مي يربر ازدواج با وز يپدرش مبن ةخواست
 يو بدجنسـ  ي،جادوگر ي،آزار كودك يانت،زن حسادت، خ يگرِد يهاي منف صفت. نامد مي] 29[

  .نددارهاي مثبت  و اغلب زنان قصه صفت است يرزنانو پ مادري،هستند كه مخصوص خواهر، نا

  يمورد بررس يها هاي زن در قصه شخصيت
داسـتان   يخيتـار  يشناسـ  بـا مطالعـة نـام   « .هاسـت  آن ينـي گز ها نام مسائل مهم زنان در قصه از

 ،كـرد؛ مـثالً   يآن را بررسـ  ياحتمـال  ييراتبرد و تغ يجامعه پ يبه روند فكر يتوان تا حدود مي
طـور در   يندر جامعـه و همـ   يهاي خاصـ  نام يا نكته را روشن كرد كه چرا در دوره ينتوان ا مي

 ريگـ بـا دورة د  يا در دوره يداسـتان  يگـذار  هـاي نـام   ياسـت چرا س ياشوند و  داستان معمول مي
  ].6[» متفاوت است



  255   ياريفرهنگ بخت ي عاميانةها زن در قصه يرتصو
 

  :نحو است ينها بد هاي زن قصه يتشخص ينيگز نام
اشـخاص   يكم از نام خاص بـرا  يليخ يمورد بررس يها در قصه. استفاده از اسم خاص) الف

هاي زن قصـه   تنها نام يسگ وگل ،نارنج يب يب ني،اختر، جو يب يب ي،نمك ي،تمت. استفاده شده است
 ينيگز عدم نام ينهرچند كه ا. اند ها به كار رفته قصه يو اصلهاي مهم  يتشخص يهستند كه برا

دارد و در  يبخشـ  يـت نام در واقع بـار هو « :اند اشخاص قصه و داستان نسبت داده يتيهو يرا به ب
است كه بر  يمتفاوت يتو هو يتنشناختن موجود يتكردن از نام، معادل به رسم محروم يقتحق
  .]5[» است متفاوت شكل گرفته يا يشهاندية پا

 .از موارد نـام خـاص ندارنـد    ياريهاي مرد قصه هم در بس يتتوجه داشت كه شخص يداما با
 اسـت كـه بـا    يـن موضـوع ا  يـن ا يـل از دال يكـي هـا،   قصـه  يمـي تعل ةبا توجه به جنب ين،همچن

هاي قصه قرار  يتشخص يتواند خود را به جا ها، خواننده و شنونده مي يتشخص نكردن گذاري نام
  .گردد يجادها ا آن ينب يهمان ينا ينوع بهدهد و 
بازتـاب  « .از زنـان بـه كـار رفتـه اسـت      ياريبسـ  يعنوان نام برا به» شاهزاده خانم« ةواژ) ب

در  ،جامعـه  ودسـت خصوص دو طبقـة اشـراف و فر   به ي،فرهنگ حاكم بر طبقات مختلف اجتماع
  ].13[» گذارد مي يرها تأث يگذار از نام يشمار
و جـنس ماننـد    يشـاوندي، هاي عام، خو از اسم ،هاي زن قصه يتاكثر شخص يِگذار در نام )ج

 ياقتصـاد  يتوضع ةدهند كه بازتاب ،و ثروتمند يرفق. زن، دختر، مادر، همسر استفاده شده است
 ةثروتمند، زن جزء طبق يها در خانواده. داشته است يراشخاص قصه تأث يگذار ، در ناماستزنان 

چنانچـه  . زن ثروتمند اسـت  يزشود ن ها انتخاب مي آن يكه برا يشود و نام ثروتمند محسوب مي
كـه   يبر حسب قانون« .شود آن زن استفاده مي يگذار اسم يبرا يراز نام فق ،باشد يرزن فق شوهرِ

 .زن و فرزنـدان خـود را فـراهم آورد    يشتكند مع مي مپدر را ملز بر خانواده حكمفرماست، قانونْ
 ياصـل  يگاهپا ،گردد مي يشتيل معيوسا ياصل ةكنند مرد فراهم ي،اقتصاد خانوادگ يستمس يندر ا

كه  يرا برحسب شغل يط زندگيو شرا ،دارد مي ينام خود را به آن ارزان ،كند خانواده را اشغال مي
  ].19[» كند مي يينخود تع ياجتماع يتبه او داده شده و طبقه و وضع

 53 يـان م يـن بر عهده دارنـد كـه از ا   ينقش اساس يتشخص 203شده،  يبررس يها در قصه
 ين،بنـابرا . هـاي مـردان اختصـاص دارد    يتبـه شخصـ   درصـد  47و  انهاي زن يتبه شخص درصد

هـا و مسـائل    نگـرش  يشترعهده دارد و ب بر ينقش اساس ياريبخت يها توان گفت زن در قصه مي
است كـه در   يلدل ينبه ا يدا بر مسائل زنان، شاه قصه تمركز« .ها مطرح شده است مربوط به آن

 يـت در روا [...]انـد و   داشـته  ييگـو  قصـه  يبرا يشتريبا مردان فرصت ب يسهگذشته، زنان در مقا
  ].9[» زنان بوده است از آنِ يها، سهم اصل قصهينة س به ينهو س يشفاه

هـا   ست كه زنان در قصهشده ا يانب يراني،ا يها قصه ةگرفته دربار هاي انجام يقبر اساس تحق
. هسـتند  يمنف يلخصا يمؤنث خانواده دارا ياعضا ،از همه يشب« :ددارن يهاي منف نقش يشترب
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ورزنـد و بـا    هسـتند كـه حسـادت مـي     يخالـه كسـان   يـا و عمه  ،خصوص مادر شوهر، زن پدر به

خـود  هـاي   كوشند بـه هـدف   كردن مي يرانو و يبو ولع به تخر يلو م ي،گظمالح يب ،زدن تهمت
  ].30[» برسند

 85و  يهاي مردان نقش منفـ  يتاز شخص درصد 15هاي مرد قصه،  يتبر اساس تعداد شخص
 يمـردان افـراد   يِهـاي منفـ   يتكه شخصـ ينقابل ذكر ا ةنكت. در قصه داشتند ينقش مثبت درصد
. اسـت  يـر هـا پادشـاه و وز   اند و نقش آن ظلم كرده ،خصوص به دختر خود به ،اند كه به زنان بوده

. بوده است يشترب) درصد 20(ي هاي منف يتاز شخص) درصد 80(هاي مثبت زن  يتتعداد شخص
كـه زنـان در    يا يشـه موضوع كل يناز ا يها، نشان قصه يندر ا ي،و رسم يككالس ياتبرخالف ادب
هـزار و   يهـا  قصهموضوع در  ينه اك چنان ارد؛وجود ند و مردان در نقش مثبت باشد ينقش منف

مـرد   يـا و زن  ،بد باشند كه مـردان  يا يكتوانند ن زنان همان اندازه مي« :نمود دارد يزن شب يك
  ].34[ »يستن ياز بد يكين يصتشخ ياربودن مع
مـرد نقـش    يتشخص 14شخصت زن و  22 شده، يبررس يها در قصه يمنف يتشخص 36از 

 يشـة ان انداز مـردان اسـت بـه همـ     يشزن قصه ب يِهاي منف يتشخص ادكه تعدينا. داشت يمنف
  .دانند ها را فروتر از مردان مي شود كه با وجود نگاه مثبت به زنان آن مردساالر مربوط مي

حضـور دارنـد،    يدر نقش منفـ  يشترب يرانيا يها كرده است زنان در قصه يانكه مارزلف بينا
ـ  ،شد يانكه ب چنان ؛باشد يحصح ياريفرهنگ بخت يها قصه ةدربار تواند نمي  درصـد  80از  يشب

  .اند ها نقش مثبت داشته از زنان در قصه
هـاي   اسـت و اغلـب صـفت    شـده  يبررس يها زن در اكثر قصه يتشخص ينتر يمنف نامادري،

ـ . هـاي اوسـت   يژگـي بـا همسـر از و   يو ناسـازگار  ي،بـداخالق  ي،آزار مثل كودك يمنف آن  ةنمون
 ياربه دختـر بسـ  است كه  يدختر يقصه، نامادر يمنف يتشخص. ست»بابا زن«ة در قص ينامادر
 ،اما دختـر ، كند مي يو گاوچران يسير مانند نخ يسخت يكند و او را مجبور به كارها مي يحسود

 يكـي  ].25[ كنـد  شود و با پسر پادشاه ازدواج مي ها، سرانجام خوشبخت مي يسخت ينبا تحمل ا
ـ  ،كودكان ياست كه نامادر ينقرار گرفته ا يمنف يتشخص يكه نامادر يهاي از علت خصـوص   هب
هـا،   دادن كـردار آن  جلـوه  يمنفـ  يقها، از طر قصه ياند و راوكن مي يتآزار و اذ ياررا بس ،دختران

 يكه زن دوم برا يدادن مشكالت با نشان ين،همچن .كنند يكار نه ينخواستند نامادران را از ا مي
بعـد از  . تندداشـ  بـازمي  يمردان را از ازدواج مجـدد و چندهمسـر  ، آورد خانواده به وجود مي يك

 ي،حسـود  يانت،ها خ هاي آن است و صفت ياريبخت يها زن در قصه يِخواهر نقش منف ي،نامادر
تـر اسـت،    خـواهر كوچـك   كـه معمـوالً   ،هاي خود خواهر رايهمواره ب ها آن .بخل استو  ي،ناپاك
و ثروتمنـد   يردو خواهر فق يزندگ يتكه روا ،»خواهر دو« ةدر قص ؛ مثالً،كنند مي چيني يسهدس

مجبـور بـه    يـر كه خـواهر فق  يا به گونه ؛كند مي يتخود را اذ يرثروتمند خواهر فق خواهرِاست، 
هـاي خـواهر ثروتمنـد     اما حسادت ،شود ثروتمند مي يزن يرخواهر فق ي،پس از مدت. شود كوچ مي
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 يـز زن نيـر پ .]2[ دارد هاي خود در امان نگه نمـي  ه او را از زخم زبانك چنان ؛همچنان ادامه دارد
 و هـا  با حسـادت  يزن يگاه يگران،كردن د ييدر كنار نقش راهنما. ها دارد در قصه اي گانهنقش دو

  .آورد وجود ميه هاي قصه ب يتشخص يگرد يرا برا ياش مشكالت يسحر و جادوگر
، بـه فراوانـي   هـا  آنعالوه بر حضور كلي ها،  زنان در داستان و قصه يحضور كم يبررس براي
 شـده،  يبررسـ  ةقصـ  يدر س يزنظر ن يناز ا]. 24[شود  هاي اصلي داستان نيز توجه مي شخصيت

  .اند ها بوده اول قصه يتمردان شخص درصد 37زنان و  درصد 63

  ها يافته يلو تحل يريگ نتيجه
 در شـناخت  يانـه عام يـات هـا و ادب  قصه يگرفت كه بررس يجهتوان نت مجموع آنچه گذشت مي از
 يا يلهكه وسينگذشته از ا ها، قصه ينا. كند يفارا ا يتواند نقش مهم زنان مي يمختلف زندگ يايزوا
كـرده و   يـان زنـان را ب  يها و آرزوهـا  از مواقع خواسته ياريند، در بسا كردن كودكان سرگرم يبرا

در  همچنـين هـا   قصه. اند مردساالر نشان داده ياياز جمله دن يها را به مسائل مختلف اعتراض آن
 ييبسزا يرها تأث آن ي،گذشته از كاركرد سرگرم. دارند ينقش مهم يمردساالر يها آموزه يمتحك

ها از  توان گفت آن ، ميها هقصة مردساالران يبا توجه به محتوا. در آموزش افراد در هر جامعه دارند
 يكيعنوان  به ،ها آن يبررس ين،بنابرا. برخوردارند يكردن فرهنگ مردساالر ينهدر نهاد ينقش مهم
  .برخوردار است يخاص يتاز اهم ،زن و مرد ينب ينابرابر يجاداز عوامل ا

غلبـه دارد و نقـش    يجوانـب زنـدگ   همـة مردسـاالرانه بـر    هاي يشهاند ياري،فرهنگ بخت در
 يـز از زنـان اسـت و زنـان ن    يشـتر ب يلـي خ يو اجتمـاع  ي،اقتصـاد  ياسي،س يها مردان در عرصه

 يبـا توجـه بـه زنـدگ    . انـد  يرفتـه را پذ يو اقتصاد ياسيس هاي ينهمردساالرانه در زم هاي يشهاند
 يتواننـد رهبـر   مـي  فقـط موضـوع كـه مـردان     ينشدن ا ينهو نهاد ياريدر فرهنگ بخت يا يلهقب
مجبورنـد كـه    يـا بر عهـده ندارنـد    ياسيزنان نقش س يرند،و جامعه را بر عهده بگ يلهقب ياسيس
در  ين،بنـابرا . ياورنـد خـود را بـه شـكل مـردان درب     ،جامعه ياسيس يرهبربر عهده گرفتن  يبرا
 يـز هـا ن  هـاي كـم آن   يـت فعال يندارنـد و همـ   محـدودي  يارمشـاركت بسـ   ياسيهاي س يتفعال

ـ . ارزش قلمـداد شـده اسـت    گرفتـه و كـم   يـده مردساالرانه ناد هاي يشهاند يرتأث تحت  ان فقـط زن
 يـا  يـد نما ينرا تـأم  يزندگ هاي ينهحضور دارد كه مرد نتواند هز يهاي اقتصاد يتدر فعال يزمان

 ياسـي، س ينو همچنـ  ياقتصـاد  ينـة در زم ين،بنـابرا . اشـد مـرد ب  كه خانواده بدون سرپرستينا
مسلط است كه كـار زنـان در    يشهاند ينا ين،همچن .وجود دارد يجنس يضو تبع ينابرابر ينوع
هـاي عرصـة    يتمسـئول فقـط  را نـدارد و   يومعمـ  يطـة خانه اسـت؛ زن حـق ورود بـه ح    يطةح

  .اند را به گردن او انداخته يخصوص
و  يرفتـه مردسـاالرانه را نپذ  هـاي  يشـه اند يـن از ا ياريبس يو فرهنگ ياجتماع ينةدر زم زنان

كوشـند   از مـوارد مـي   ياريها در بس آن. دهند ييررا به نفع خود تغ يمنف هاي يشهانداند  يدهكوش
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 هاز جملـ  ،هـاي خـود  يارو بـر اسـاس مع   يرندبگ يدهازدواج نادينة مردان را در زم هاي يشهكه اند
متوقف خواهد شد كه زن و  يزمان دو جنس يرو يينابرابر زناشو يرتأث يند، زيراازدواج نما ،عشق

 يازهـا كه بـا ن  يرندگ يشرا در پ يو آن نوع ازدواج يابند ييرها يجرا ينهاد يوبندهايدشوهر از ق
در بسياري از موارد، مـردان مجبـور بـه تغييـر     . داشته باشد يهمخوان يشترب يشاناه يتو شخص
 يـده د يـاري در فرهنگ بخت يهاي جنس ينابرابر ي،طوركل به. اند نسبت به زنان شده شانديدگاه

فرهنـگ   يـن نسبت بـه دو جـنس در ا  است كه ي يها بر اساس نوع نگرش ينابرابر ينشود و ا مي
از زنان و مـردان   ياري،در فرهنگ بخت. ها آن ينب يشناخت يستهاي ز تشكل گرفته است نه تفاو

 ،كه به نفع مردان شكل گرفته اسـت  ،تفاوت در نگرش ينرود و ا انتظار مي وتيهاي متفا يتفعال
 درخور ةنكت. او محدود باشد يتفعال يامشاركت نداشته ها  ينهاز زم ياريسبب شده تا زن در بس

 يـن زن در ا يـت اسـت و امكـان بهبـود موقع    تغييرپـذير  يجنسـ  ينـابرابر  يناست كه ا ينذكر ا
ازدواج، هرچنـد در سـطح    ينةخصوص در زم هب ،ها زنان قصه يندر ا كه چنان ؛فرهنگ وجود دارد

  .اند داده ييررا به نفع خود تغ ينابرابر ينها، ا قصه
 ياتت تا خصوصزنان توجه شده اس يو روح يهاي اخالق به صفت يشترها، ب قصه ينا در

در . هاسـت  قصـه  يـن داشتن ا يتيو ترب يآموزش ةامر جنب ينعلت ا ينتر مهم. ها آن يزيكيف
 يدبا ياريزن در فرهنگ بخت يككه  يو روان يهاي مهم اخالق شود صفت مي يدهها كوش قصه

ـ  ين،بنـابرا  .داده شـود  آمـوزش  ،كودكـان دختـر   خصـوص  بـه  ،داشته باشد به افراد از  يشب
 ،شـجاع، مهربـان  . شـده اسـت   يدزنان تأك يو روان يهاي اخالق بر صفت يزيكي،هاي ف صفت
از صفات  ييها نمونه ين،و مانند ا بودن، زحمتكش ، وفداكار ،صبور ،پاكدامن ،باهوش ،نترس

 يكاز  يارياست كه در فرهنگ بخت ياتيخصوص يانگرها ب صفت ينو ا ستها مثبت زنان قصه
 و كـار،  گـو، خيانـت   صـفت، دروغ  شـيطان  ،آزار ، كودكودحس .رود داشته باشد زن انتظار مي

مخـتص بـه زنـان    فقط ها  البته اين صفت .تهاس ت منفي زن قصهاصفاز  بودن نيز بدجنس
  .شود بلكه در مردان ديده مي، نبوده
 ي،اخالق يمآموزش مفاه يها برا قصه ينكه اينها و ا زنان در قصه ينندگيآفر توجه به نقشِ با
ها حضور  ، زنان در قصهشوند ، روايت ميكودكان دختر يژهو هب ،به كودكان يزندگ ةو نحو ي،روح

بـه   نيز نقش منفي زنان. ت اصلي و در نقش مثبت قصه هستنديدارند و اغلب شخص تري پررنگ
. هاسـت  هاي مردساالر در قصـه  هاي زن قصه و همچنين ديدگاه شتربودن تعداد شخصيتيعلت ب

ـ   يتشخصـ بـراي  هـا،   از قصـه  يه در برختوجه داشت ك يدبا  يارهـاي كـه بـرخالف مع   يهـاي زن
 فيهاي من يتها را جزء شخص به كار رفته است و آن يهاي منف اند، صفت رفتار كرده يمردساالر

  .زن قصه شده است يِهاي منف يتشخص يموضوع سبب افزون يناند كه ا داستان برشمرده
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