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Abstract:  
In the traditional masculine culture and its gender-oriented divisions, logic 
had always been considered as a masculine concept. Thinking strategies, in 
this respect, as well as the ability to make decisions and find solutions are 
considered as masculine features, marking women as passive, marginal, and 
observing agents. If only they were given any active role in the social, 
cultural and political context, it was mostly regarded as a role coupled with 
treachery and deceitfulness. Yet, in the Persian public cultural domain, from 
the crux of which legends have emerged as the most notable literary forms, 
this very patriarchal cliché fails, and the women come to the scene to address 
problems by relying on their utmost level of rationality and logic. Such a 
pragmatic logicism in addressing problems as presented by women in the 
legends can be considered as a feminine rationality. Borrowing from the 
Jungian theories and forming an analytical-descriptive approach, this study 
explores how feminine rationality is materialized in the Iranian legends. The 
findings indicated that unlike global clichés and Jung’s reading of the 
archetypal legends, women exhibit an essentially feminine rationality that 
enables them to not only help the main hero of the narrative but also play an 
all positive role. Considering the depth and breadth as well as the appearance 
of the wise women in the Iranian legends, this study shows the formation of 
an archetype, called a ‘wise woman’, which can be further appreciated by 
exploring the legends from other nations. 
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Introduction 

Research Background 

Several articles have been written about the role of women in Iranian 

folktales. For example, an article entitled “Active and passive women in 

popular prose stories” by Bagheri (2013) deals with the types of female roles 

in popular stories in the two categories of “active women” and “passive 

women”. “Women’s solutions in Hezarvayekshab” by Ebrahimi (2009) and 

“Analysis of the cunning story of three cunning women: a critical discourse 

analysis perspective” by Karimzade Esfahani and Varham (2016) are other 

examples of articles about women’s cunning. This study, however, focuses 

on the positive aspects of feminine logic in the Iranian folktales.  

Goals, questions, assumptions 

In legends and myths, protagonists and heroes are crafted based on the 

masculine traditions, and when women are introduced as protagonists or 

heroines, they are set to behave in a manly fashion (Hourihan, 2005, p. 67). 

Now, the issue is whether female characters exhibit stereotypical behaviors 

derived from patriarchal culture in Iranian folktales, too? Examining the 

Iranian legends, one can realize that some gender clichés have been reflected 

in a rather different form; for instance, introducing women as wise 

individuals contradicts the binary of wise man and simple woman, and 

requires deeper investigation. 

In folktales, we encounter several groups of wise women. The first group 

is formed by women who help the protagonist when a conflict arises. They 

are generally old women who can help the fluidity of the narrative by 

helping the hero to address the conflict. Carl Gustave Jung, in his explication 

of the archetype of the wise old man, has referred to this form of 

characterization, but in its masculine structure. In Archetypes and the 

Collective Unconscious (1959), Jung claims that everyone, regardless of 

their gender, can be unified in one group under the rubric of the father 

complex. He also claims that in dreams fate, complications and bans as well 

as constructive councils are derived from father (Jung, 1959, pp. 255-256). 

Moreover, he expands the concept by examining the significance of the spirit 

of a father in the European folktales. However, Jung does not mention “Wise 

Old Woman” in his projects. Most likely, such a role has not been given to 
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women in the European myths, which is a place of reflection and requires 

further investigation. The scope of Jung’s research is limited, and given the 

prominence of the presence of wise old men, more research is needed in this 

area.  

Analyzing the Iranian legends, one can conclude that although a 

proportion of Iranian legends are conceived in line with a global image of 

masculine domination, there are numerous examples wherein women are 

presented as a wise old individual, the traits of whom perfectly match those 

of her European male counterparts. 

The second group of women are introduced as wise women in legends. 

Contrary to popular belief, feminine logic has been emphasized by people 

like Christian Dupizan, Mary Wellston Kraft, and Jung. Jung discusses the 

feminine wisdom helping the man in various ways: “an important function of 

anima is its contribution to man’s logic when it fails to understand hidden 

interactions of the unconscious. The other notable function of anima lies in 

its ability that allows the mind to harmonize itself with internal reality of the 

mind, reaching the deepest layers of consciousness” (Jung, 1998, p.278). In 

Iranian folktales and legends, we encounter the examples of wise women. 

These women are mostly considered as smart, intelligent, and wise women 

in the stories. We can find the examples in these folktales: “Gole boo 

Madaran”, “Baghe Gole Zardaloo” and “The king and the Shepherd’s 

Daughter”.  

Conclusion 

The article explored the two ways in which women have played significant 

roles in the Iranian legends, namely, the wise old woman and the wise 

woman. Exemplifying these two forms, the article concluded that unlike 

international gender-based binaries, Iranian legends are rife with examples of 

women as wise, astute, and kindhearted individuals. This contradictory 

aspect of the Iranian legends shows that such gender binaries were never an 

original part of our culture and heritage. Hence, a reconsideration of gender 

clichés and reading them in the light of our national heritage and culture is 

necessary in the later studies. Considering the frequency of wise women in 

the Iranian legends, we can suggest the notable significance of a new 

archetype called the wise woman in its Iranian context, bridging between our 
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cultural heritage and the Jungian theories. It, moreover, can be suggested 

that this new archetype can be traced in other national legends and 

literatures. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 های ایرانیبازنمود عقالنیت زنانه در افسانه
 

 2فاطمه فرشچی 1طاهری اهللقدرت

 
 (22/3/9311یرش: پذ 9318/ 9/ 28: دریافت)

 
 چکیده

 یهمواره امر یتالنعق یتی،جنس هاییشهکل یبندیمگذشته و تقس یدر فرهنگ مردساالر و رسم
عموماً به مردان  حل مشکالت، راه ۀو ارائ یریگیمتفکر، تصم یل،دل یناست. به هم مردانه بوده

و اگر  شدندیم یفگر تعرمنفعل، وابسته و نظاره یزنان افراد ،و درمقابل شدمینسبت داده 
 جنبۀشدند، عموماً یقائل م یو اجتماع یاسیو س یفرهنگ یهادر عرصه یزنان نقش فعال یبرا

 منزلۀها بهـ که افسانه یفارس ۀاما در فرهنگ عام ؛داشته است« نهاگریسهمکارانه و دس» یا منفی
 یتانتساب عقالن یعنیمذکور،  یشۀاند ـ کلیدهدر بطن آن بال یاشکال ادب ینتراز برجسته یکی

اند که نقش پرداخته یفایبه اظاهر شده و  یها زنانافسانه ینشده است و در ا به مردان شکسته
زنان و دختران را در  هایییگشاگره. شودمی گشوده کارها گره آنان( یت)عقالن یرمدد تدببه

 در و یونگ نظریۀ از استفاده باپژوهش،  ینکرد. در ا یرتعب «زنانه عقالنیت»به  توانیها مافسانه
 زن» الگویکهن عنوان با را ایران عامۀ هایروایت خردمند زنان «فرزانه پیر» الگویکهن با قیاس

 یچگونگ یبه بررس یلی،ـ تحل یفیروش توصحاضر به یق. تحقایمکرده گذارینام «خردمند
و نشان داده شده است که چگونه خالف  پرداخته یرانیا یهازنانه در افسانه یتبازنمود عقالن

 ،ها افتاده استالگوها در دام آننکه یلدر تحل یزن یونگکه خود  یجهان اییشهکل یباورها
به  یاریگری یمثبت در راستا ییهاو نقش دهندیاز خود بروز م «یجابیا یتیعقالن»زنان 

 برای مناسب الگویی تواندمی پژوهش این. کنندیم یفاا یداستان هاییتشخص یرقهرمانان و سا

                                                                                                                   
 عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران )نویسندة مسئول(.. 9
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 و نقش که معنا بدین شود؛ گرفته درنظر دیگر هایفرهنگ در مجدد هایکاوش و بررسی
 طی مردساالری که را هاییواقعیت تا شود بازخوانی هافرهنگ تاریخ در زنان واقعی حضور
 .سازد برمال بود، کرده سرکوب هاهزاره
 زن زنانه، عقالنیت جنسیتی، هایکلیشه ایرانی، هایافسانه عامه، ادبیات: کلیدی هایواژه

 .خردمند

 ه. مقدم1
 ساختارهایـ که در  9«دوگانه هایتقابل»ها، بر اساس فرهنگ یشتربو در  یخدر طول تار

دو  یناست. در ابوده  یهجوامع وجود دارد ـ همواره مرد در مرکز و زن در حاش نهانی
اوصاف  یا، عموماً امور «2یگرید» منزلۀراندن زن به حاشیهعالوه بر به سازی،قطبی

 982: 9388ن، ایگلتوشود )مینان نسبت داده به ز منفیمثبت به مردان و امور و اوصاف 
، مورد امر که فرهنگ مردساالرانه در بطن آن شکل گرفته ینحاضر، ا ة(. در سد983 -

قرار گرفته است.  هاینیستطور خاص فمو به اندیشمنداناز  یاریتوجه و انتقاد بس
اند. گرفته یاردر اخترا  یواقع یهابه ما نشان داده که همواره مردان تمام قدرت یختار»

 یاند که زن را در حالت نوعداده یصتشخ یدمردان مف ی،پدرساالر یاما یناز نخست
 یقدمت یمعتقدند مردساالر ی(. برخ2۴۲ - 231: 9312)دوبووار، « نگه دارند یوابستگ

دارند؛  یدترد یمردساالر هاییشهدرمورد ر هاینیستفم»برابر با قدمت تمدن بشر دارد. 
« به قدمت خود تمدن است یکه مردساالر کنندیم یدتأک ینانبا اطم یهمگ یباًقراما ت
را در بطن  یتیجنس هایییشهمرور زمان کل(. فرهنگ مردساالرانه به98: 931۱، یت)لگ

و  یفرهنگ یاز باورها یامجموعه یتی،جنس هاییشهکلخود پرورش داده است. 
 را به زنان و مردان نسبت  یخاص یهایژگیو و هایتکه قابل اندمشترک یاجتماع

از  یامجموعه»کرد:  یفگونه تعرینرا ا یتیجنس یهایشهتوان کلیم یعبارتدهند. بهیم
مناسب و  یتهر جنس یبرا رسدینظر مو محدود که به یزآممبالغه یو باورها یممفاه

 یبشر یککالس یهافرهنگ بیشتر(. چنانچه در ۱9: 9313 یعقوبی،« )قابل قبول است
 ه معموالًک یممواجه هست یتدوگانه در جنس ییهایبندیمهمواره با تقس شود؛یمشاهده م

عاقل، » موجودیمرد را  ،و درمقابل «یفعقل، وابسته، منفعل و ضعکم» یزن را موجود
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جهان و آنچه در آن است به دو بخش . »کشندمی تصویربه «یکامل، مستقل، فعال و قو
 و احساسات مثال، برای مردان؛ به متعلق بخشی و زنان به متعلق شبخ: شودیم یمتقس

 ی،)گروس «شودمی گرفته درنظر مردان برای خرد و عقالنیت و زنان برای عواطف
 یتدر واقع یزانها تا چه میشهکل ینکه ا شودیمطرح م پرسش ین(. حال ا۸8: 931۱

 اثرگذارند؟ یزاندارند و تا چه م یشهر
 یجادزنان و مردان و ا یسازثر است و بر مفهومؤم یاربس ییتجنس هاییشهکل
 دامی هاکلیشه که است معتقد بگلی. گذاردیم یرتأث یتجنس یبرا یاجتماع یهامقوله
 را افراد خودپنداری و عملکرد منفی هایکلیشه. اسیرند آن در افراد از بسیاری که است

 (.929: 9383 ،)خمسه کندمی تهدید
از مردان  آناناند که توانایی ریاضی نانی این باور فرهنگی را پذیرفتهنمونه، ز یبرا

 دهندینشان م ترییینعملکرد پا یاضیر یهاتر است، در انجام آزمونکم
Steele & Arnonson, 1995: 810).) 

 هم یقو ایندفر ین. ااندرسانیبآس معموالً هایشهوجود دارد که کل یاریشواهد بس
 اثر ،هستند هایشهکه هدف کل یکسان برو هم  کنندیم یلرا تحم هاشهیکه کل یکسان بر

 یهاتفاوت یقدق ةکنندییو بازنما اندمبهم یادیز یزانمبه یتیجنس هاییشه. کلگذاردمی
و هر  اندنزدیک ما به بسیار هایشهکل (.Allen, 1995: 583) یستندزنان و مردان ن یواقع

 نوجوانان و کودکان با روزه هر که افرادی بیشترأسفانه . متکنندیروزه اعمال سلطه م
بدانند  آنکهبی مواقع از بسیاریدر  ،آموزگاران و ...( ین،)والد دارند سروکار

 نظر این یدو مؤ نمونه، برایاست.  یتیجنس هاییشهمتأثر از کل یاربس رفتارهایشان
را  ییمدارس ابتدا دهدیدر دست است که نشان م یقاز تحق ایفزاینده مجموعۀ»

دارند  اییشهکل یاربس یاتینظر «یزنانگ»و  «مردانگی» دربارةکه  کنندیاداره م یآموزگاران
 مواد انتخاب و کالس هایفعالیت دادن سازمان کودک، با هاآن رفتار در ناگزیربه ینو ا

 (.9۲۴: 931۸)گرت،  «گذاردمی تأثیر مدرسه در استفاده مورد آموزشی
در آن  یمطور مستقحاکم بر جامعه به یتیجنس هاییشهکه کل ییادهااز نه یکی
 است. یاتاست، نهاد ادب یافتهبازنمود 
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که  کندیاستفاده م یانب یلۀعنوان وساز زبان به یزاست و ن یاجتماع ینهاد یاتادب
نمادها و وزن در ذات خود  ۀمثل مجموع یسنت یادب یاجتماع است. شگردها یدةآفر

 این از. شوندیزاده م یکه فقط در جوامع بشر ییهاتند؛ قراردادها و روالهس یاجتماع
 واقعیت یک زیادی حدود تا زندگی و آورددرمی نمایش به را «زندگی» ادبیات گذشته،

 (11: 9323 ،)ولک است اجتماعی
 و اشکال در بلکه ندارد؛ واحد ساحت یک تنها است، اجتماعی نهادی که ادبیات

 تجربۀ به توجه با کلی بندیتقسیم یک. در کندمی ایفا را نقش ینا مختلف انواع
 یبه ساحت رسم توانمی را ادبیات است، مشهود هاتمدن بیشتر در که عمومی فرهنگی

 یاست و در نهادها یبازنمود فرهنگ رسم یرسم یاتکرد. ادب یمتقس یررسمیو غ
 .تاسشکل گرفته  ین)قدرت(، علم و د یاستس

 هایایشسرودها و ن یندگانو سرا هاتراژدی یگرانباستان باز یونان هرشـ  کشور در
 مقایسۀمنصب چنانکه در  ینداشتند و ا مذهبییمهخاص و ن یمنصب ینداروسمانند پ

 در. شد تبدیل دنیوی منصبی به رفتهرفته یابیمدرمی( یس)اخل اشیل و اثوریپداس
 بزرگواری و کرم به اووید و هوراس و ویرژیل که بینیممی روم امپراتوری دربارهای

 (.9۲۴)همان:  بودند مستظهر مایکناس و آوگوستوس
 به بیشترو شاعران مطرح  یسندگانکه نو بینیمیم یزن یفارس یسنت یرسم یاتادب در

 یواند یرانسلطان و دب یمانند یبرا یشادب با تمام مظاهر خو»بودند.  دربار وابسته
(. با ۴۱: 9383 کوب،زرین) «گشتمی مناسب در قیتر موجب و تقرّب مزید وسیلۀ

گفت  توانیم ،اند. لذامردانه بوده یامور ین،که هر سه امر قدرت، علم و دینتوجه به ا
بوده و بر اساس  یتیجنس یهایشهکل یرتحت تأث عجیبیشکل به یرسم یاتادب

 (.931۸ حسینی،) است آمده وجودبه آن گفتمانی ـ یمعرفت یهاچارچوب
سه حوزه و در بطن  یناست که خارج از ا یاتاز ادب یگرد یبخش غیررسمی ادبیات

است که در  «عامه یاتادب»همان  ادبیات، گونه این. گیردیشکل م یفرهنگ عموم
 یدهگسترده آفر یو مکان یمردم و در بستر زمان ةتوسط تود یاشکال و انواع متعدد ادب

 حداقلی حضور یا حضور عدم دلیلبهعامه،  یات(. در ادب9318 ذوالفقاری،اند )شده
 شدةبرساخته هایکلیشه «رسمی فرهنگ و قدرت دین،» به مربوط رسمی هایگفتمان
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ها عامه، افسانه یاتادب ةاز اشکال عمد یکی. خوردمی چشم به ترکم مردساالرانه فرهنگ
 منعکس را هاودهت فرهنگ در موجود هایمؤلفه بیشترین «بودن روایی» دلیلبههستند که 

 یگاهیپا یاست که دارا یسنت یادر زبان رایج مردم، معموالً قصه 3. افسانهکنندمی
 و شاه آرتور ، هود ینراب یهاکه در افسانهاست؛ چنان یخیتاریمهو ن یخیتار

معموالً خارج از  هاافسانه(. 3۱: 9319 ،پوریل)اسماع یدد توانیم شبیکهزارو
 یخالص در ط ۀقص. »کنندمی پیدا را اولیه نمود و رشد امکان گیفرهن رسمی ینهادها

به هر حال در خارج از قلمرو ادب  یابه فرهنگ عامه  یکنزد غالباً یتحول ادب فارس
که  عامه ادبی گونۀ این در رسدینظر م(. به2۲: 9383 ،کوبین)زر «ماندیم یباق یفارس

 یهایشهسروکار دارند، کل یانسان یهایتمردم و واقع یزندگ یعیطب یانبا جر یشترب
 اند.کرده یدامتفاوت بازنمود پ ینحوبه یتیجنس

در  شناختیمردم مطالعات برای خود مضمونیـ  محتوایی غنای به توجه با هاافسانه
. روندمی شماربه یعامه و مطالعات زنانه متون ارزشمند یاتمربوط به ادب یقاتتحق

در »متون، قابل توجه است.  یندر ا یتیجنس هایارهانگطرح چگونگی و بازتاب
 «گیردیصورت م یمطور مستقبه یشبوکم یتهرگونه آموزش جنس یان،پر یهاافسانه
 ینا در موجود یتیجنس هاییشهکل یشناخت و بررس لذا،. (۴1 :9382 ،نصراهلل ی)حاج

در  یضرور یمله کارهاها بر کودکان و نوجوانان ازجآن اثرگذاریها با توجه به داستان
 یهااما درمورد افسانه ؛اندتر به آن پرداختهکم یرانیاست که پژوهشگران ا ینهزم ینا

 هایافسانه جنسیتی هایکلیشه بر بسیاری هایتحلیل امروزه. یستگونه ن ینا ییاروپا
 ییاروپا یانپر یهاداستان یاز پژوهشگران با بررس یاست. برخ گرفته صورت اروپایی
جک  ،مثال برایاند. استخراج و به مخاطب ارائه کرده یتیجنس هاییشهاز کل ییالگوها

 یاز الگوها یستل ینا« شاهزاده حساب نکن یرو»با عنوان  روشنگردر کتاب  یپسزا
 :دهدیرا به ما ارائه م یانپر یهامورد انتظار در داستان

 رسندیبه حق خود م یتنها زمان که اندیباییز یهاپرنسس یا یچاره. زنان، دختران ب9
 بودن خود را اثبات کنند. یعو مط یفرمانبردار که انفعال،

 ند.ایطانش یشههم های. نامادر2
 دار است.زن، زن خانه ین. بهتر3



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33، شمـارة 8 سال  

11 

 

 زن است. هرارزش  ینتربزرگ یبایی،. ز۴
 باشند. یرکپرتکاپو و ز ید. مردها با۱
 .است یاهداف زندگ ینترو مطلوب ینتر. پول و ثروت، مهم۸
 .شوندیها حل ممشکالت با آن ینترکه بزرگ اندیمی. جادو و معجزه، مفاه2
را با  یدامنو پاک یباییها زآن یراز اند؛طور مطلق نژادپرستبه یانپر یها. داستان8

 .(Wolf, 2008: 172) دهندینشان م یاهرا با رنگ س یو زشت یدرنگ سف
و  یتیجنس هاییشهکل یتحاکم ةدهندالگوها نشان ینا ،شودیم یدهطور که دهمان

 هاییتها، شخصها و اسطورهاست. در افسانه ییاروپا یهامردانه بر افسانه فرهنگ
 هم ییهاو در داستان شوندمیساخته و پرداخته  یاتکا بر مردساالر باها و قهرمان یاصل

مردانه هستند  یهارفتار بروزبه ملزم  شوند،یمردان قهرمان محسوب م یپاکه زنان هم
(Hourian, 2005: 67). 

از  یها برخداستان ینکه در ا بریمیم ینکته پ ینبه ا یرانی،ا یهاافسانه یبررس با
 خردمند زنان کشیدن تصویربه. اندیافتهمتفاوت بازنمود  یاگونهبه یتیجنس هاییشهکل

ادعاست که  ینبارز ا یهااز نمونه کیی «عقلزن کم»و  «مرد عاقل» یشۀدر تقابل با کل
 .یمابه آن پرداخته یلتفصپژوهش به یندر ا

 را یرازیش یانجو گردآوری و تألیف یرانیا یهاقصه ۀپژوهش، مجموع یندر ا
قصه است که از  12مشتمل بر  یرانیا هایقصه چهارجلدی مجموعۀ. ایمکرده بررسی

 یمحور یتشخص منزلۀبه یا دارند وسیملم حضور یا زنان داستان ۸۱ در میان، این
 عقالنیت که زنانی با روایت، هجده در تنها هاقصه این همۀ یان. از مکنندینقش م یفایا

  هاروایت این در دیگر، عبارت به. ایممواجه دهند،می بروز خود از را زنانه مثبت
 هاییروایت نینچ. اندشده کشیده تصویربهاز جنس زنان  شدهزداییکلیشه هایچهره

بر  یدرا که عموماً با تأک یستیفمن یاتادب هایانگاره از بخشی معدودند، و اندک اگرچه
. کندمی چالش دچار اند،شده ینوجود فرهنگ مسلط مردانه در دوران گذشته تدو

 گفتمان ضد فرهنگی تجلی منزلۀبه مورد، هجده همین پژوهش، این در که است گفتنی
 از همچنین،. است شده تحلیل دانست،می گرحیله و مکار یا تدبیربی را زنان که مسلط

 با را هاآن توانمی که کشندمی تصویر به را زنانی قصه نوزده ها،داستان مجموع میان
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 زنان گرانۀحیله تدبیرهای با هاقصه این در. دانست برابر «جادوگر» ایاسطوره شخصیت
 الزم. اندشده بازنمایی «روسپی» ایاسطوره شخصیت با زنان نیز قصه یازده در. ایمموجه

. اند«بدکاره» زنان و همسر به «خائن» زنان شامل زنان، از طیف این که است یادآوری به
 همسر و معشوقه نقش در زنان منفعالنۀ حضور شاهد نیز ماندهباقی قصۀ هفده در

 مردساالرانه مسلط فتمانگ اساس بر روسپی زنان و جادوگر زنان طیف دو هر. هستیم
 هجدهدر  ۴زنانه عقالنیت ییبازنما ین،. با وجود اندایافتهراه  عامه هایروایت فضای به

 تأمل دارد. یدوران گذشته است، جا یمسلط فرهنگ یمورد که درست خالف باورها
 

 ایرانی هایقصه مجموعۀ در زنان بازنمود اقسام کلی آمار: 1 جدول
Table 1: The types of representations of women in the collection of Iranian 
folktales 

 ۸۱ زنان حضور
 91 جادوگر زنان
 98 خردمند زنان
 92 منفعل زنان
 99 روسپی زنان

 دستبهملل  هایافسانه زمینۀدر  هاپژوهش بیشترکه از  یجیخالف نتا بنابراین،
اند؛ نشده یرعقل )ناقص عقل( تصوتنها زنان کمنه یرانی،ا یهااز افسانه یاریآمده، در بس

که با استفاده از  شوندیم یدهو خردمند د یرکز یها، زنانداستان یناز ا یبلکه در تعداد
 .پردازندیم آنان ۀاز کار فروبست ییگشاقهرمانان و گره یاری، به یرشانتدب

 پژوهش پیشینۀ. 2
 ةدربار مقاله چند تاکنون پژوهش نیا یهانهیشیپ ینۀزم در آمده،عملبه قاتیتحق بر بنا

 :اندشرح بدین که استشده  نوشته یرانیا یهاداستان در زنان یهاینیآفرنقش
 باقری بهادر از «عامیانه منثور هایداستان در منفعل و فعال زنان» عنوان با پژوهشی

منتشر شده  9 شمارة اول،سال  ،عامه ادبیات و فرهنگ نشریۀ در منتشرشده( 9312)
 یبنددر دو دسته عامه یهازنان در داستان هایینیآفرپژوهش به انواع نقش یناست. ا
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پژوهش به حضور زنان خردمند  یندر ا ی. باقرپردازدیم« زنان منفعل»و « زنان فعال»
 کرده است یکوتاه ةاشار یزمثبت ن یهازنان فعال با نقش یاندر م

 یمیابراه یستۀاثر شا« شبیکهزاروزنانه در  یگرچاره»با عنوان  یگرد یپژوهش
 زن در داستان  یتدر آن تالش کرده با استفاده از شخص یسندهاست که نو

در  9388پژوهش در سال  ینمتفاوت از مکر زنانه ارائه دهد. ا یریشب، تعبیکهزارو
 است.( منتشر شده ۴ یاپی)پ 2 ةدوم، شمار ةدور ،بهار ادب یۀنشر

 از محتسب و شحنه و قاضی با مکار زن سه مکر داستان تحلیل» عنوان با پژوهشی
 در نویسندگان که ورهام لیال و اصفهانی زادهکریم اکرم از «انتقادی گفتمان تحلیل منظر
  القلوبمحبوب کتاب در زن هایشخصیت هایآفرینینقش تحلیل به پژوهش این
سال  ،اجتماعی تاریخ تحقیقات نشریۀ رد مقاله این. اندپرداخته مکار زنانی منزلۀبه

 است.( منتشر شده 99 پیاپی) 9 شمارة ششم،
 کند،می متمایز زمینه این در گرفتهانجام هایپژوهش سایر از را پژوهش این آنچه

 است. یرانیا عامۀ هایداستان در زنانه عقالنیت مثبت هایجنبه بر آن تمرکز

 ایرانی هایصهق مجموعۀ در زنان خردمند بازنمود. 3
 فرزانه پیرزن.1ـ  3

وجود آمدن گره داستان، به حل مشکل و کمک به هکه پس از ب اندیگروه اول زنان
که بر سر راه  شوندیم یرتصو یرزنیدر قالب پ عموماً افراد این. پردازندیم یقهرمان اصل

. کارل کنندیر ماو هموا یراه را برا یی،راهکارها ۀقهرمان داستان قرار گرفته و با ارائ
نوع  ینبه ا ۱فرزانه یرمردپ یالگو(  در طرح کهن2۱۸ـ  2۱۱ :9312) یونگگوستاو 

 یانبالگو و کهن یناخودآگاه جمعاست. او در کتاب مردان اشاره کرده  یبرا ینیآفرنقش
به  یلتما ةعقد» منزلۀبه یمشترک یروح یژگیکه تمام افراد، اعم از زن و مرد، و کندیم

ساز، سرنوشت یهایجهنت یاها،که در رؤ کندیم یدتأک یو ین،دارند. همچن «پدر
 ینا ۀونگ در ادامی. شودیخردمندانه همواره از پدر گرفته م یهاها و مشورتیتممنوع

 یتشخص ینپردازد. او ایم ییاروپا عامۀ یهانقش روح پدر در داستان یلبحث، به تحل
 :کندیاو ذکر م یرا برا ییهاژگییو و دناممی «فرزانه یرمردپ»را 
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در  شود،یفرزانه ظاهر م یرمردپ یکصورت ها، روح بهکه در آن یتعداد موارد
 قهرمان که شودمی ظاهر هنگامی همیشه پیرمرد. یاهاستمانند رؤ یزن یانپر یهاداستان

ـ  یانهخردمندا ایدة یا پیچیده کاری فقط و دارد قرار دشواری و ناامیدکننده موقعیت در
نجات  یتاو را از آن وضع تواندیـ م یروان یعمل یا یمعنو یکار یگر،به عبارت د یا

 ییتنهابه تواندیقهرمان نم ی،و درون یرونیدخالت عوامل ب یلدلاما از آنجا که به ؛دهد
صورت تفکر کمبود الزم است، به ینجبران ا یکه برا یکار را انجام دهد، دانش ینا

 (.2۱1دهنده )همان: یاریفرزانه و  یرمردپ ینشکل ابه یعنی ؛آیدیدرم یفرد
که در  کندیرا مطرح م ییاروپا ۀعام یهااز داستان یفراوان یهادر ادامه نمونه یونگ

 ،مثال ی. برارساندمی یاریمختلف به قهرمان داستان  یهاگونهفرزانه به یرمردها پآن
که با او  یتیمیکه در آن پسر  کندیم تیرا روا یاز استون یانداستان پر یک وی

که اگر به خانه برگردد  یدو ترس یزداز دستش بگر یاجازه داد گاو شد،یم یبدرفتار
از آن  توانستیکه نم یافت یاناشناخته یفرار کرد و خود را در جا ین،شود. بنابرا یهتنب
در  یعیما یدسنظرش رشد، به یدارب یفرورفت و وقت یقی. به خواب عمیایدب یرونب

بود.  یستادهاو ا جلویکه در  یدد یبلند یخاکستر یشرا با ر یرمردیدهانش است و پ
 یفالسکش بود. پسر از او تقاضا کرد: باز هم کم یاپنبهچوب مشغول بستن درِ یرمردپ

رد  ینجااز ا یطور اتفاقاست. اگر به یامروز کاف یپاسخ داد: برا یرمردبه من بده. پ یرش
جان یمهن ،کردم یدایتپ یچون وقت خوابیدی،یبود که م یبار یندم، مطمئنا آخرنشده بو

افتاده  یشرا که برا ی. پسر اتفاقاترودیو کجا م یستکه ک پرسدیاز پسر م یرمرد. پیبود
 ةتاز یگاهدنبال جاکه به کندیم یحتبه او نص یزن یرمرد. پکندیم یفتعر یرمردپ یبود برا

 .برود جهان در خود
 برایش را گیریتصمیم مشکل واقعیت، با شدن روروبه به او کردن مجبور با پیرمرد

 روحی و جسمی قوای تمرکز و هدفمند فکر همان پیرمرد درحقیقت،. کندمی آسان
 فضای در ناگهان نیست، ممکن آن وجود یا نرسیده جاییبه آگاهانه تفکر وقتی که است
 (.2۸۲)همان:  آیدمی وجودبه آگاهی حس از بیرون در روان
 سو و  یکاز  یرتخرد، هوش و بص ینش،ب یشه،نماد دانش، اند هفرزان یرپ

قهرمان را به  ییهاکه چه راه داندیم یرمردپ»است.  یگرد یاز سو یاریو هم یقلبخوش
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را که در راه وجود  ییخطرها یرمرددهد. پینشان م یها را به ورساند و آنیهدفش م
 «دهدیقهرمان قرار م یارها را در اختغلبه بر آن یالزم برا یو ابزارها شناسدیدارند م

 پیرزن» وجود به خود تحقیقات در یونگ شود،می مالحظه چنانکه(. 2۸3)همان: 
 ایاسطوره هایروایت را نقشی چنین یا زیاد، احتمال به. است نکرده اشاره «خردمند
 به نیاز بدان گوییپاسخ و است تأمل محل ودخ جای در کهـ  اندنداده زنان به اروپایی
 به توجه با و بوده محدود یونگ هایبررسی دامنۀ اینکه یا وـ  دارد بیشتر تحقیق

 و مشهور هایروایت به الگوکهن این تبیین برای فرزانه، پیر مردان حضور برجستگی
 رسیممی نتیجه این به ایرانی هایافسانه تردقیق بررسی با. است کرده بسنده شدهشناخته

 ایپاره در اگرچه ها،افسانه ویژهبه ایرانی عامۀ هایداستان در آفرینینقش گونه این که
 از ایپاره در اما شده؛ داده مردان به اند،شده بیان جهانی فرهنگ با همسو که موارد
 با ابهیمش رفتاری و اخالقی هایویژگی که است خردمند هاییپیرزن عهدة بر نیز موارد

 قیاس به توانمی توضیح، این با .دارند اروپایی هایافسانه در فرزانه پیرمرد شخصیت
 چنین اینکه به توجه با. داد پیشنهاد را« Old wise woman» یونگ برساختۀ اصطالح

 شخصیت این به باور است، شده بازنمایی ما عامۀ هایروایت در زنان از هاییشخصیت
 .نیست ما فرهنگی واقعیت از دور الگوییکهن

  شخصیت این به کسی شد، وجوجست که حدی تا پیشین ادبی تحقیقات در
اشاره نکرده است.  یادب هایگونه سایر در بلکه عامه، هایروایت در تنهانه الگوییکهن
 یانب یرانیا یهاقصه یرا برا یعناصر ادبی انواعدر کتاب  یساشم سیروسمثال،  برای

 یروهای)نماد ن یشیدرو: »کندیم یفتعر گونهینعنصر را ا ینچهارم یکرده است. و
از  یکیسخن از  یشدرو جایبه ی. گاهکندیبه قهرمان کمک م یجوانمرد یا( یبیغ

در  یسا(. شم292: 9381 یسا،)شم «است خضر یا علی حضرت یا پیغمبر یا اهللاولیاء
 یاگونه اشاره هیچ فارسی عامۀ یهانقش به وجود امدادگر زن در داستان ینا یفتعر
 جنسیتی هایکلیشه دام در ایگونه به تعاریف این در هم او گفت توانمی و کندنمی

 .است افتاده
 یمشاهزاده ابراه»با عنوان  یرانیا یهاقصه ۀداستان از مجموع یندر نخست ،مثال یبرا
 دختر بستۀدله است که شد یتروا یرانیا یاشاهزاده داستان آن در که «یزرخون ۀو فتن
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که  یهنگام بینیمیم کند،یسفر م یناو به کشور چ جویوجستو در  شده ینپادشاه چ
 فکرش به اینکه تا کند کار چه داندنمی و شودمیدرمانده  رسدیم ینشاهزاده به چ

 .بگیرد کمک پیرزنی از رسدمی
 دانستیبود، نم بیچون در آن شهر غر ید؛رس ینبه شهر چ ینکهرفت و رفت تا ا

 ینشهر چ یهاو سرگردان در کوچه یرانطور ح ینبه کجا برود و چه کار بکند. هم
چون ممکن است  ؛بزند یرزنیآمد که دست به دامن پ یادشمرتبه  یک. گشتیم

 (.۴۲: ج931۴ یرازی،ش یکند )انجو یداپ یکه بتواند راه عالج
. مرد قصه ایممواجه یتینسج زدایییشهداستان، با کل ینقسمت آغاز یندر هم

شاهزاده  یناستمداد کند؟ ا «یرزنیپ»از  ید)شاهزاده( از کجا به صرافت افتاده است که با
 یا جادوگر عقل،ناقص راکه زنان  یستهمان فرهنگ مسلط مردانه ن ةمگر پرورد یزن

 گره گشودن وظیفۀ سپردن با روایت برسازندگان رسدمی نظربه دانست؟می بدکاره
 تصویر «جادوگر و پتیاره» منزلۀبه عمومی فرهنگ در اتفاقاً که «پیرزن» یک به ایترو
 .اندزده جنسیتی زداییکلیشه به دست شده،می

اش شاهزاده را به خانه یرزن،. پکندیدرخواست کمک م و یدارا پ یرزنپ ،جوان
 یا ینپادشاه چ که دختر گویدی. به او مشنودیرا م آمدنش دلیلو داستان او و  بردیم

 جوان اصرار با اما کشد؛می برود اشخواستگاری به که را کس هر خونریز فتنۀهمان 
 ،«ریزخون فتنۀ و ابراهیم شاهزاده» افسانۀ در پیرزن. کند کمک او به گیردمی تصمیم

 به خود هایاندیشیچاره با که است همراه و دلسوز اندیش،مصلحت دانا، شخصیتی
 امان در احتمالی هایآسیب از و برسد خود هدف به تا رساندمی یاری داستان قهرمان

 .بماند
که  خوانیمیرا م یزن است، داستان زن یزکه قهرمان داستان ن «زن تاجر» ۀدر افسان یا

. زن «نداری زنان رسم تو» گویدمی او به روز هر و است یهمسرش از او ناراض
فکر کرد چه » ینکه. تا اشودیآورد، موفق نم دستبهتا دل شوهرش را  کندیم یهرکار

 یک: گفت پیرزن. ینهمن ا ۀقص یرزنپ یو گفت: ا یرزنپ یک یشکنم؟ چه نکنم؟ رفت پ
چرخ  یک یرزن(. پ22۱ :ب931۴ ،یرازیش ی)انجو... «  دم بکنمی یادت کاری

نه که هر زمان شوهرش به خا گویدیو به او م دهدیپشم به زن م یربا پنج س یسندگیر
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که همسرش به خانه  یو هنگام کندیکار را م ینهم یز. زن نیسدها را برآمد آن پشم
پشم  یرپنج س ی. از آن روز به بعد زن روز«یرسم زنان تو دار: »گویدیبه او م آیدیم
و  شودی. چند سال بعد تاجر ورشکست مگذاشتیها را در سرداب مو آن رشتیم

 جایبه بینندیها را مکه پشم یآمده بودند، هنگام تصاحب خانه یکه برا یطلبکاران
 زنان رسم شودمی متوجه تاجر زن. گیرندمی تاجر از طلبشان ازای به را هاپشم خانه

 گونه این دلیل و است سخت روزهای در همسر به کردن کمک و کردن کار در داشتن
 داستان شخصیت به رینگیندهبا آ یرزنپ ،. درواقعشودمی متوجه را پیرزن راهنمایی

 زندگی آینده در و دریابد است، ناتوان آن دریافت از او عقل را آنچه تا کندمی کمک
قصه(  یرزن)پ زنان به عقالنیتی نیز، داستان این در. دهد نجات را همسرش و خود

 در. شودینسبت داده شده است که معموالً در فرهنگ مسلط به مردان نسبت داده م
 زنِ کردن وارد برای غیرمستقیم راهنمایی نخست: دارد اهمیت نکته دو نپیرز راهنمایی

 هر که آینده مشکالت بینیپیش دیگر، دوو  خانواده اقتصادی تولید جریان به قصه
 که تدبیر این با پیرزن همچنین،. شود مواجه هاآن با است ممکن ناخواه خواه ایخانواده
 و کندیم بازسازی را قصه مرد و زن عاطفی بطۀرا است، «زنانه هایسیاست» از نمودی
 .بخشدمی بهبود

 بستۀدلکه  شودیم یتروا یاشاهزاده داستان یزن «یرزنپسر پادشاه و پ» ۀدر افسان
. بیاید پایین درخت از شودنمی راضی و است نشسته درختی باالی که شودمی دختری
 درخواست کمک کند. نیپیرز از مشکل این حل برای گیردمی تصمیم شاهزاده

دختر را از  ینبه او گفت: اگر ا و یرزنپ یک یشکرد و رفت پ یپسر پادشاه فکر
و  برمیخودم م یشتو را پ و دهمیدلت بخواهد به تو م یمن هرچ یینپا یاریدرخت ب

. آن یاوردب یینبه شاهزاده قول داد که دختر را از درخت پا یرزن. پکنمیم یاز تو نگهدار
را وارونه داخل آب کرد. هرچه  یگد یبرداشت و رفت لب آب و ه یگد یکوقت 

بر عکس کرد. آخر دختر  یرزنآب کن تا پر بشه، پ یرا تو یگدختر گفت: آن طرف د
 (.223را پر کرد ... )همان:  یگآمد و د یینناچار شد و از درخت پا

 اسب ترک بر را او و دوید پادشاه پسر برود، باال درخت از خواست دختر که همین
 .کرد ازدواج دختر با بعد روز دو و برد خودش قصر به آهو و پیرزن با و کرد سوار
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 یرزنانفرزانه، با پ یرمرددر کنار پ یرانیا یهابا توجه به آنچه گفته شد، در افسانه
 ۀغلب یلدلبه یاوجود ندارند و  یاملل  یهاافسانه یرکه در سا شویمیمواجه م یخردمند

است. مورد توجه قرار نگرفته  یو ادب یشناسمردم هایر پژوهشدساالر فرهنگ مرد
سوز و دل یرتخردمند، باهوش، بابص یتیشخص یرانی،ا یهافرزانه در افسانه یرزنپ

تا قهرمان داستان را از  شودیکننده و دشوار ظاهر میدناام یهایتاست که در موقع
 هایروایت درگفت  توانیم یجه،رنتکه به آن دچار شده است، رها سازد. د یتیوضع
 یرمردمانند نقش پ یفرزانه نقش یرزنپ یم،اکرده یپژوهش بررس ینکه در ا یاگانهدههج

 .کندیم یفارا ا ییاروپا یهادر افسانه یونگفرزانه 

 6خردمند زن .2ـ  3

رچه عقل . اگکنندینقش م یفایخردمند در داستان ا یزنان منزلۀکه به اندیگروه دوم زنان
از  یاریبس یخیو تار یااسطوره یهااما نمونه ؛استشده  یمردانه تلق یهمواره عنصر

 یکه برا هایییژگیو یناز بارزتر ،مثال برایاند. زنان خردمند در جهان وجود داشته ینا
.م. پ92۲۲ از پاپیروسی بر. اوست هوشمندی اندکرده ذکر مصری، ایزدبانوی ایزیس،

 ترباهوش...  بود هوشمند زنی ایزیس»: است آمده شود،می نگهداری ینتور موزة در که
(. ۱3: 932۴)هارت، « بود آگاه آسمان و زمین در چیزی هر بر او...  شماربی خدایان از

 دانشمندان یاور و فرزانگی و خرد دانش، ایزدبانوی» چیستا ایرانی، اساطیر در همچنین،
 (.82: 9313 ی،)طاهر« است پژوهشگران و

 منزلۀها بهکه مورخان از آن اندیدهرس یبه پادشاه یگاه زنان یز،ن یرانا یخدر تار
 یرانسال در ا 32است که  یدختر بهمن، زن ی،اند. هماکرده یاد یرعاقل و باتدب یزنان

 نامهفارسدر  ی. ابن بلخکندیرا آباد م یراناست و در دوران حکومتش اکرده  یپادشاه
 أیعاقل، با ر یزن یهما ینا»کرده است:  یاد یشعاقل و دوراند یفرد لۀمنزبه یاز هما

طور مفصل به ،شاهنامهدر  یزن ی(. ابوالقاسم فردوس۱۴: 938۱« )استو حزم بوده 
 یزن یداردر مملکت یهما یربه تدب ین،کرده و همچن یرچهرزاد را تصو یهما یپادشاه
« از دادش آباد گشت یتیگ یرگذشت همو به داد از پدر ب أیر به»: است کردهاشاره 

 (.223: 9388 ی،)فردوس
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عنوان )در ذکر  باباب را  یک الحکایاتجوامع( در ۸۸2 - ۸31: 93۱3) یمحمد عوف
در باب زنان خردمند  یاتی( به حکایشاناقوال ا یفو خردمند و لطا یرکزنان ز

زنان خردمند  یهااز نمونه یخیتار یتحکا هفدهباب  یناست. در ااختصاص داده 
همسر  ،همسر مأمون و لبابه ،پوران ؛همسر فرعون یه،است. آسها آمده آن یرو تداب یرانیا

 است. شده یادزن خردمند  منزلۀها بهکتاب از آن ینکه در ا اندیازجمله زنان ینام
 یعقل را با مردانگ بیشتر یخگفته شد، در طول تار تریشطور که پحال، همان ینا با
 و روشن فکر طرز نشان همواره مردانگی». دانستندیهمراه م یصان عقل را با زنانگو نق

 ی(. افالطون در قسمت22: 931۸ ید،)لو «بودن نامتعین و مبهم نشان زنانگی و بود معین
 :گویدیگونه م یندرمورد عقل زنان و مردان ا، «یمائوست» یتاز روا

دارد تا در نفس مرد. نفس  یتربازتاب نظم و عقل عالم در نفس زن صراحت کم
است  یلدل یناند؛ به هماز عقل نبرده یبیکه نص گیردیم یهما یمردان ةزن از نفس درماند

 (.3۲است )همان:  تریکنفس نزد یرعقالنیغ یاجزا یهایکه نفس زن به آشفتگ
. داندیپسران م یمهم برا یعقل را عنصر ،امیلژان ژاک روسو در کتاب  طورهمین

 یاما فقط برا یتی،هدف ترب ینتررا مهم یعقالن یرشد قوا یک،اثر کالس ینسو در ارو»
 (.3۴: 931۱)تانگ،  «کردیم یپسران معرف

بر  یاریبس یبانو اد یلسوفانپردازان، فیه، نظریایانهسونگاه تک ینچن ۀبا وجود غلب
با  یزان،دو پ یستینکر با نام یاند. در قرن پانزدهم زنکرده یدتعقل و خرد زنانه تأک ۀجنب

بزرگ  یشمنداناز اند یاریبس یاتنظر دربارةتالش کرد تا  شهر زناننام به ینوشتن کتاب
ها آن دهدیزنان نشان م ۀمعتقد بود گذشت یزان. پکند مناقشهها از زن درک آن ینۀدر زم
ما  است که یضعف آگاه ۀنشان ینمقاوم، باهوش و باانصافند. او معتقد بود ا یافراد

 گذاریمیها صحه مآن یعیطب یو به ناتوان شماریمیم یزقدرت درک و فهم زنان را ناچ
 زنان حقوق استیفایولستون کرافت که در کتاب  یمر ین،(. همچن99۴: 931۴ ،)هولمز

 هر برای تیذا یعقل را امر پردازد،یزنان و مردان م یخود به دفاع از آموزش برابر برا
 حیوان از انسان تمایز وجه تعقل اگر که داشت پافشاری» وی .کندمی تلقی جنس دو

 حیوان را دختران آنکه مگر برخوردارند، قابلیت این از مردان مانند نیز زنان پس است،
 (.3۸: 931۱ تانگ،: نک) «بدانیم
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 یونگ کند،یم یدخود بر وجود خرد زنانه تأک یاتکه در نظر یاز افراد یگرد یکی
 یانفرزانه ب یرمردپ یالگونظرات او را درمورد کهن ینجاتا به ا ( است که22۲: 9322)

( در یما)آن ینهبه وجود عنصر ماد یشهاانسان و سمبولاز کتاب  یدر بخش وی. یمکرد
 ینرا ا یماآن یونگ. کندی( در وجود زنان اشاره میموس)آن ینهوجود مردان و عنصر نر

 : کندیم یفگونه تعر
زنانه در روح مرد است؛ همانند  یروان یهایشگرا یتجسم تمام ینهعنصر ماد

 ی،منطقیرغ یهایتحساس یامبرگونه،پ یهامبهم، مکاشفه یهاخوواحساسات، خلق
روابط با ناخودآگاه  ،و سرانجام یعتبه طباحساسات نسبت ی،عشق شخص یتقابل

 .یستتر نکم یگرد یهااز آن یتشکه اهم
از آن  یکی. کندیرا ذکر م یموارد ینه،ماد مثبت عنصر یهاجنبه یاندر ب یونگ

 ینهعملکرد مهم عنصر ماد. »شتابدیمرد م یاریمثبت، خرد زنانه است که به  یهاجنبه
پنهان ناخودآگاه عاجز شود  یهاکنش یصمرد از تشخ یآن است که هرگاه ذهن منطق

است که به  ینا ینهتر عنصر مادیاتیها را آشکار کند. نقش حبشتابد تا آن یو یاریبه 
 ینترهمساز کند و راه به ژرف یدرون یواقع یهاتا خود را با ارزش دهدیذهن امکان م

 (.228)همان: « وجود برد یهابخش
آن  ۀمرحل ینچهار مرحله دارد که چهارم ینهانکشاف عنصر ماد یونگ،نظر  یبر مبنا

 ینندرت به ابه یوزمرد امر یانکشاف روان»که  کندیم یاناو ب ین،خرد است. همچن
 (.289)همان: « یابدیمرحله )خرد( دست م

از زنان خردمند مواجه  ییهاها، با نمونهو افسانه یفارس عامۀ یهادر داستان
ها عاقل و باکمال در داستان یار،هوش یرک،ز یزنان منزلۀبه بیشترزنان  این. شویمیم

 یرازی،ش ی)انجو« دارد ریاو هوش یرکمرد در خانه زن ز ینا. »شوندیمطرح م
 و باهوش و زرنگ دختر» ؛(9۸۴)همان: « باکمال بود زنی کدخدا ننه» ؛(21ب: 931۴
 زرنگ و زبر و باهوش خیلی که دختری یک» ؛(923)همان: « است بیگم نامبه زیرک

 او از مرا و کردی بیرون را او اتزرنگی و سازگاری و عقل با تو»( و 228)همان: « بود
 در خردمند زنان هایآفرینینقش از نمونه چند ذکر به ادامه،در(. 28۱همان: « )گرفتی

 .پردازیمیم ایرانی هایقصه مجموعۀ
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که با دختر  شودیم یتدوز رواینهپ یرمردی، داستان پ«باغ گل زردآلو» ۀدر افسان
او  یراب یدتا ع یدکه با گویدیم یرمردپسر پادشاه به پ ی. روزکندیم یخود زندگ یدانا
. بندندیکار را انجام ندهد، دکانش را م یندست لباس از جنس گل بدوزد و اگر ا یک

 یااو را جو یناراحت ینا دلیلو دخترش  رودیو افسرده به خانه م ینغمگ یرمردپ
 : دهدیگونه پاسخ م این شود،می مطلع داستان از دختر که هنگامی. شودیم

 یارگل/ تو ب یگل/ تا من ببرم قبا یالگو اریکه غصه نداره، بهش بگو تو ب ینا
گل/ تو  ینسوزن گل/ تا من بدوزم عرقچ یارب توگل/ تا من ببرم تنبان گل/  یچیق
 ( 3۱2 الف: 931۴ یرازی،ش ی)انجو گل/ تا من بدوزم جوراب گل ...  ۀانگشتان یارب

از  یرمردکه ذهن پ یراه حل ۀارائ باخود،  یرکیدختر با هوش و ز ین گونهو ا
 .کندیآن عاجز است، مشکل پدرش را حل م یافتدر

 هاییژگی. وخوانیمیعاقل و هنرمند را م ی، داستان مادر«گل بومادران» ۀدر افسان
زنان و  یشده برایفمثبت تعر هاییژگیاز و یبیافسانه، ترک ینمادر در ا یتیشخص

 مردان است.
 یهاش را خودش تهخانه یحتاجام یشتربود کدبانو و هنرمند که ب یزن یم،در زمان قد

 لباس پارچه آن از و بافتمی پارچه آن نخ از و رشتمی چرخ با را پنبه. کردیو آماده م
 روشن را خانه هاشب آن از و گرفتمی چراغ روغن روغنی، هایدانه از. دوختمی
 دوغ و کشک ،کره ،روغن یر،پن یر،سرش ماست، او از که داشت بزی خانه در. کردمی

 زدیها را باال مداشت خودش دست یربه تعم یاجخانه احت یوار. اگر در و دکردیفراهم م
و  یشهو با ت رفتیروزها به جنگل م ی. بعضکردیرا درست م یو با گل و خشت، خراب

بااطالع بود  یاهان. از خواص گآوردیو به خانه م کشیدیو به دوش م کندیم یزمتبر ه
دوش به دوش  یهم بلد بود و گاه یسوار. اسبساختیم یاهیگ یها داروهاو از آن

. در سخن کردیم یبو دزدها را تار و مار و تعق گرفتیدست مشوهرش تفنگ به
 (.22نداشت )همان:  یمعن یششدست بود. ترس هم پیرهگفتن چ
قهرمان داستان است. در  یشده برایفمثبت تعر هاییژگیافسانه، و یندر ا مهم ۀنکت

دار است و زن، زن خانه ینبهترکه  یدیماست، د به ما ارائه کرده یپسکه زا ییوهاالگ
  یتیتنها قهرمان داستان شخصافسانه، نه یناما در ا ؛ستاوارزش  ینتربزرگ یباییز
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عاقل، کامل، فعال، است  یبلکه او فرد یست؛ندارد و منحصر به کار در منزل ن بعدیتک
 یتیجنس هاییشهکه در کل دارد هایییژگیاو و ،. درواقعیمستقل، شجاع و قو

به  یااشاره گونهیچه اینجاکه در  بینیمیم ین،. همچنشوندیم یتلق« مردانه» هایییژگیو
 یتیعقل و درا یلدلزن قهرمان است، به یناست. ا زن داستان نشده یظاهر هاییژگیو

 یرداستان، تداب ۀ. در ادامیظاهر یتو جذاب یبایینه ز بینیم،یداستان از او م یکه در ط
فکر  ین. مادر به اینیمبیم شود،یم یکشده و به زمان مرگش نزد یرکه پ یمادر را هنگام

 مرگ خود آماده کند. یدخترش را برا یاگونهکه به افتدیم
 یگربه دخترش گفت: مادر جان! د ،طور که در رختخواب افتاده بودینشب هم یک

خوشبو و قشنگ بدهم. چطور  یهادرخت گل و گل یکم است که من بشو یموقع
! مادر گفت: من هم تو کارندیدختر گفت: آخر درخت را م ی؟هست یاست؟ ... تو راض

 شودیو سبز م کارندیم ینزم یکه تخم گل را تو یهمان طور خواهمیفکرم، م ینهم
که  دهمیان متا گل بدهم. جاش را هم به تو نش ینزم یرمن هم بروم ز دهدیو گل م

 یرونب یباییگل زرد ز یهاام شاخهکه من خفته ییکه آن جا ینیو بب یاییبه آنجا ب یگاه
خوشت  ینیها را ببآن گل یکه وقت دهمیآمده و عطرش هوا را پر کرده. بهت قول م

 (.21)همان:  یمادرت را بشنو یبو یها را بو کنآن یو وقت یکن یفو ک یایدب
وقتی دختر »گلی بر مزارش رویید. شاخه  مدتی از پس و رفت یادن از بعد کمی مادر

ها انتظار، مادرش شاخه دهد. فهمید بعد از مدتگل را بو کرد، دید بوی مادرش را می
مادر با )همان(. « استطور که قولش را داده بود از خاک بیرون آمدهگلی شده و همان

تر با این غم و راحت آسیب دیدتر کماین تدبیر کاری کرد که پس از مرگ او، دخترش 
 .کنار آمد

 روایت چوپانی دختر به پادشاه بستگیدل داستان ،«چوپان دختر و پادشاه» ۀدر افسان
 درخواست وزیرش از و شودمی او زیبایی و ادب شیفتۀ دختر دیدن با پادشاه. شودمی
 سه و برود دختر شپی به نیز آن از پس و کند خواستگاری پدرش از را او تا کندمی

 .بپرسد او از پرسش
 بعد کنی،می راضی را دختر پدر خوش زبان با رویمی که داد دستور وزیر به

 را او فراست و عقل من تا پرسیمی چیز سه چوپان دختر از و چوپان منزل رویمی
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 کار سه تو از پادشاه گوییمی و رسانیمی دختر به مرا سالم اول. بسنجم خوب
 بافته سوم نریشته، و ریشته دوم نپخته، و خواسته پخته اول. بدهی انجام باید هک خواسته

 وقت آن. است خوب او شعور و عقل که است معلوم کرد عمل و فهمید اگر. نبافته و
 (.922)همان:  کنیم فراهم را کار مقدمات تا بیا

 چوپان خانۀ به هم با تا کندمی درخواست او از و رودمی چوپان مالقات به وزیر
 یا شویمی باننرد: گویدمی چوپان به وزیر راه بین در. بپرسند را دختر نظر تا بروند
 هم آدم مگر! کمالیبی چقدر تو: گویدمی و شودمی ناراحت خیلی چوپان بشوم؟ نردبان

  مجدداً وزیر. رودخانه به رسندمی تا گویدنمی چیزی دیگر وزیر شود؟می باننرد
 پل هم آدم مگر گویدمی تعجب روی از چوپان باز بشوم؟ پل یا شویمی لپ: گویدمی
 و رودمی دخترش پیش چوپان. رسندمی خانه به تا کندمی سکوت وزیر شود؟می

 از که مرد این که کندمی اضافه ادامهدر و گویدمی او به را پادشاه خواستگاری داستان
 .زندیه متوسربی و یاوه هایحرف آمده پادشاه طرف

 به من گفت:  آمدیمیدر راه م یگفته؟ چوپان گفت: وقت ی: مگه چیدپرس دختر
تو  یدبه تو بگو خواستهیپدر م یو گفت: ا یدنربان بشم؟ دختر خند یا شییبان منرد

راه به هردومان اثر نکند.  یمن صحبت کنم که دور یا کنییسر مرا به حرف زدن گرم م
من پل بشم؟ دختر  یا شییلب رودخانه گفت: تو پل م یدیمسهم ر یپدر باز گفت: وقت

 کشییتو مرا به پشت م یدبگو خواستهی. ماییدهرا هم راست گفته تو نفهم ینگفت: ا
است پاشو و  یشترمن تو را به پشت بکشم و از آب رد کنم. چوپان گفت: تو عقلت ب یا

 کن )همان(. یراییاز او پذ
رفتار  یدنبا د یر. وزگویدیآمد مکمال ادب به او خوش و با رودیم یروز یشپ دختر

است. آن وقت  یشترکه عقل و شعورش به مراتب از پدرش ب شودیدختر متوجه م
. رساندیپادشاه که رشته و نرشته، پخته و نپخته و بافته و نبافته بود به دختر م هاییغامپ

پادشاه درخواست کرده  راچه استراحت کند تا او آن یتا مدت خواهدیم یردختر از وز
او  یگوسفند بکشد و برا یک کندیآماده کند. سپس از پدرش درخواست م یشبرا

 تا غذا درست کند. یاوردب
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 یرا نپخته در ظرف یکیزد و  یهگوسفند را پخت و ادو یهااز دنبالن یکی دختر
ته را نرش یگرشاز پشم گوسفند برداشت. نصف آن را رشت و نصف د یگذاشت. قدر

به کارگاه انداخت.  یباییکمربند ز یکنخ پشم برداشت.  یگذاشت. باز قدر یظرف یتو
که  یگذاشت و ظرف را هم در طبق ینصف آن را بافت و از کارگاه باز کرد و در ظرف

 )همان(. یدطبق کش یرو یفظر یشمیدستمال ابر یکبافته بود گذاشت و  یربا حص
 یکرد، فور یهدختر ته خواستهیآنچه م یدکه د پادشاه برد. پادشاه یشطبق را پ وزیر

 بینیمیم یزداستان ن ینا ۀرا برپا کردند. در ادام یعروس یاباندستور داد تا در همان ب
ها را حل نحو آن ینو دختر هر بار به بهتر کندیدختر طرح م یمعما برا ینپادشاه چند

 .کندیم
از  یکیکه عقل و فراست دختر  هددیبه ما نشان م «ادشاه و دختر چوپانپ» ۀافسان

مالک تا  یناست. اپادشاهان( بوده  یانتخاب همسر )حداقل برا یهامالک ینترمهم
 ییو مقام دختر چوپان را تا جا شکندیمراتب را مکه سلسله کندیم یداپ یتاهم آنجا
در همان ابتدا  ینکه. پادشاه با اگزیندیعنوان همسر خود برمکه پادشاه او را به بردیباال م

 یاست، او را به همسر یدهکه عقل او را نسنج یاما تا زمان شود؛یعاشق دختر م
به  ینی،گونه تعصب و خودبرترب یچکه پدر دختر بدون ه بینیمیم ین،. همچنپذیردینم

 .سپاردیاست و کارها را به او م یشترکه عقل و شعور تو از من ب گویدیدخترش م

 یجهنت .1
انجام  یرانیا یهازنانه در افسانه یتبازنمود عقالن یضر با هدف بررسپژوهش حا
زنان در  ینیآفردو گونه نقش یلبه تحل یونگ، یاتراستا با استفاده از نظر ینگرفت. در ا

شده یبررس یتیشخص یفرزانه و زن خردمند الگوها یرزن. پیمپرداخت یرانیا یهاافسانه
و  یمها پرداختآن یتیشخص یهاجنبه یانبه ب یی،هاهکه با ذکر نمون اندپژوهش یندر ا

های جنسیتی موجود درمورد زنان، زن به این نتیجه رسیدیم که خالف کلیشه یت،درنها
تقابل با  ینا است.شده  یرخردمند تصو یفرد یرانی،ا یهااز افسانه یاریدر بس

در فرهنگ و  خاص هاییشهکل یفکه تعر دهدیبه ما نشان م یتی،جنس هاییشهکل
ها و بازنگری کلیشه ،ندارد. لذا یشهآن جامعه ر یتدر واقع جامعه، لزوماً هر ۀگذشت
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تواند اطالعات نوین ارزشمندی را در اختیار ها با تاریخ و فرهنگ جوامع میتطبیق آن
پژوهشگران این حوزه قرار دهد. با توجه به بسامد قابل توجه زنان خردمند در 

 یرانینام زن فرزانه و خردمند در فرهنگ ابه ییالگوبه کهن توانیم ی،یرانا یهاافسانه
مشترک در سراسر  یراثیبر وجود م یمبن یونگ یبه ادعا توجهبسا با قائل شد و چه
را بتوان در  ییالگوکهن ینملل، چن یهاافسانه یرسا یقمجدد و دق یجهان، با بررس

 کرد. ییشناسا یزن یگرد یهافرهنگ

 هانوشتپی
1. binary opposition 
2. other 
3. legend 
4. feminine rationality 
5. wise old man 
6. wise woman 

 عمناب
 .اساطیر: تهران. نیکلسون آلن رینولد و لیترانج کوشش گایبه. نامهفارس(. 938۱) یبلخ ابن -
 ش.. تهران: سرویننماد یاناسطوره، ب(. 9319ابوالقاسم ) پور،یلاسماع -
 .یرکبیر. تهران: امعروسک سنگ صبور(. الف931۴ابوالقاسم ) یرازی،ش یانجو -
 .یرکبیر. تهران: امگل بومادران(. ب931۴) ــــــــــــــــــــــــ -
 .یرکبیر. تهران: امگل به صنوبر چه کرد؟(. ج931۴) ــــــــــــــــــــــــ -
 .نشر مرکز: تهران. مخبر عباس ترجمۀ. ادبی نظریۀ بر درآمدیپیش(. 9388) تری ایگلتون، -
نجم  یژهمن ترجمۀ. فمینیستی هاینظریه بر جامع درآمدی: نظر و نقد(. 931۱) یرزمر تانگ، -

 .نشر نی. تهران: یعراق
 نامۀپژوهش. «ایرانی کودک برای جنسیت الگوهای نقش(. »9382) شکوه نصراهلل، حاجی -

 .۱1 - ۴3 صص. 32 ش. نوجوان و کودک ادبیات
 .چشمه: تهران. فارسی کالسیک ادبیات در ستیزیزن هایریشه(. 931۸) مریم حسینی، -
 دانشجویان در فرهنگی هایکلیشه و جنسیتی هایوارهطرح یبررس(. »9383اکرم ) خمسه، -

 .93۴ - 99۱ صص. ۸ ش. 2 س. زنان مطالعات. «دختر
 م صنعوی. تهران: توس.قاس . ترجمۀجنس دوم (.9312) سیمون دوبووار، -
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 : سمت.تهران. ایران عامۀ ادبیات و زبان (.9318) حسن ذوالفقاری، -
 .سخن: تهران. ایران ادبی گذشتۀ از(. 9383) ینعبدالحس کوب،زرین -
 .میترا: تهران. ادبی انواع(. 9381) یروسس شمیسا، -
 روشنگران: تهران. جهان و نایرا اساطیر و فرهنگ در ایزدبانوان(. 9313) ینصدرالد طاهری، -

 .زنان مطالعات و

دوم از قسم سوم.  جزو. الروایاتلوامع و الحکایاتجوامع(. 93۱3محمد ) یدالدینسد عوفی، -
 .یرانفرهنگ ا یادمظاهر مصفا. تهران: بن و مصفا امیربانو تصحیح و مقابله با

 .قطره: تهران .حمیدیان سعید کوششبه. شاهنامه(. 9388ابوالقاسم ) فردوسی، -
 .نشر نی. تهران: ییبقا یونکتا ترجمۀ. جنسیت شناسیجامعه(. 931۸) یاستفان گرت، -
 شناسان.. تهران: جامعهیشناسجامعه و جامعه یت،جنس(. 931۱) یدهسع ی،گروس -

. یانمهد یلوفرن ترجمۀ. غرب در فمینیسم تاریخ روزگارشان، در زنان(. 931۱) ینمارل لگیت، -
 .یننشر  تهران:

 .یننشر محبوبه مهاجر. تهران:  ترجمۀ. عقل مذکر(. 931۸) یوژنو ید،لو -
: تهران. مهاجر پرویز و موحد ضیاء ترجمۀ. ادبیات نظریۀ(. 9323رنه و آوستن وارن ) ولک، -

 .فرهنگی و علمی
 .نشر مرکز: تهران. مخبر عباس ترجمۀ. مصری هایاسطوره(. 932۴جرج ) هارت، -
 . تهران: نقد افکار.یبیلب ی. محمدمهدروزمره یو زندگ یتجنس(. 931۴) یمار هولمز، -
 . تهران: پژواک.یمردانگ هاییهنظر(. 9313) یعل یعقوبی، -
و محمدباقر  یفرناز گنج ترجمۀ. الگوو کهن یناخودآگاه جمع(. 9312کارل گوستاو ) یونگ، -

 .یپور. تهران: جامیلاسماع
 .ی. تهران: جامیهمحمود سلطان ۀ. ترجمیشهاانسان و سمبول(. 9322) ـــــــــــــــــــ -
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