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Abstract  
Girl who Never Laughs. Making the girl to laugh is the condition for 
marrying her. This motif is a magical act leading to the girl's gestation. It is 
also a sexual act that links to sexual intercourse. Because of the connection 
between fairytale and old religious beliefs, it is possible to apperceive two 
kinds of magical-religious thought in the mentioned motif: based on the first 
idea, a woman does not need a man to get pregnant and thus pregnancy is 
related to magical performances like laughter.  In the second idea, the role of 
men in the process of childbearing has been recognized and accepted. 
Moreover, based on the connection between myth and fairytales, we can 
retrieve the myth associated with this motif which is now unknown among 
Iranian mythology. 

 Keywords: fairytale; marriage tests; girl laughter; magic laughter; Propp's 
hypertext pattern. 

Research background 

On the motif of making a girl laugh, no research has been done on Iranian 

tales. There is, however, a study by Propp on Nesmejána folktale. 

Nesmejána is the name of a lesser-known Russian folk story, where the king 

promises her daughter's marriage if someone can make her laugh. In his 

hypertext study, Propp finds the historical roots of this story (see Propp, 

1994, pp. 124-146). 
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Aims, questions, and assumptions 

In his catalog, Thompson describes the difficult tasks that the hero must do 

to marry a girl as the courtship tests. He has given the motifs titles of H310 

to H350. The motif of H341 is identified as Laughing the Princess; the sad 

princess does not laugh. In Classification of Iranian Folktales, the difficult 

tests of marriage are noted, but there is no sign of the girl laughing. 

However, such a test has been mentioned in Iranian folktales. Some 

examples are the story of Kachal from the legends of Ashlevar Bala, and the 

story of Kharkareh from the stories of Farah province in Afghanistan. In the 

first story, the girl tells herself that she would be the wife of someone who 

makes her laugh, and in the second story, making the princess laugh is a 

condition for becoming the king's son-in-law. But why should the hero make 

the girl laugh to be able to marry her? To answer this question, the myth 

supporting this motif should be investigated. Since it is thought that making 

a girl laugh is related to her fertility and consequently laughing makes her 

fertile, it is assumed as a condition for marriage. 

Results and discussion 
Propp examines fairy tales from two perspectives: text and hypertext. His 
research into the text of these stories led to the morphological theory of fairy 
tales, and his research to find a hypertextual pattern revealed the connection 
between these tales and the rite of passage. He believes that fairy tales come 
from the primary and secondary forms. A tale borrows its basic forms from 
religion and its sub-forms from daily life. Of course, by religion he means 
old and dead religion, not what the storyteller believes in (Propp, 1994, pp. 
87-84). The hero in the previous two tales makes the girl laugh via his 
intelligence or foolish actions, and marries her. The difficult mission in these 
tales is to make her laugh; a mission that is not similar to bravery and 
heroism like killing a dragon at all. This motif shows that making a girl 
laugh is directly related to marriage, but the source of this connection is not 
in Islamic teachings. Its origins must be traced back to the pre-Islamic era. It 
is clear that laughing in these tales leads to marriage / fertility. Therefore, it 
can be said that there are two factors related to the girl's fertility: laughing 
and having sex. In this motif, the first is a condition for the second. 

If as stated, the fairytale is rooted in an ancient dead religion, we need to 
see how laughter and fertility are related. First, you need to know that many 
ancient religions associate laughter with life, and it is considered as a sign of 
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life, like speaking. That is why the mystic is not allowed to laugh in many 
puberty rituals. This is because the newcomer dies symbolically during the 
incarnation ceremony and is, then, reborn. Laughter is not only related to 
life, but it is also the cause of life. Laughter gives life. Thus, some ancient 
societies buried their dead while laughing (Propp, 1997, p. 134). 

Still, one needs to wonder why. It must be said laughing, like crying, is a 
life-giving magic act. Laughter gives life as the cries of Isis revives Osiris. 
Among the famous myths, the myth of Demeter and her daughter is closer to 
the motif of making a girl laugh than any other narratives. When the wrath of 
Demeter, due to the loss of a child, leads to a devastating drought, Iambe 
makes him laugh with his vulgar words (Homer, 1994, line 195). This myth 
tells the story of a belief in a goddess who has fertility at her will. She must 
laugh to load the ground. The reflection of this goddess and her laughter is in 
the fairy tale of the smiling flower, too. When the girl laughs, flowers come 
out of her mouth or roses bloom around her. In the two mentioned-tales, it is 
the male hero who makes the girl laugh, not the female. This is because 
these stories represent two forms of a magical-religious thinking and their 
combination. In the first form, we are dealing with the magical fertility 
through laughter. This means that the laughter has a magical power and 
gives existence. The goddess must laugh to be fertile; as a result, the woman 
has to laugh to get pregnant. Such a thought pattern comes from a society in 
which only women play a role in fertility process, and if we consider it as an 
agricultural society, farming is only the responsibility of women, not men. In 
the second form, the role of men in female's fertility is recognized and 
accepted. In addition, in the farming community, the man also has a role in 
the cultivation and harvesting of the crop. Here, man plays a role in female's 
fertility and woman in land fertility. For this reason, there is no run-away 
from the intercourse of the goddess and her male pair on the one hand, and 
the intercourse of man and woman on the other. The result of merging these 
two forms in the fairy tale is that the hero must make the girl laugh to 
become his wife, and she does this with the help of a sexual intercourse.  
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 (55/10/9311پذیرش:  91/13/9311)دریافت: 

 چکیده
های ایرانی ای در قصهمایهتحلیل بنو  تبیین اند تا بهرو بر آننگارندگان در نوشتار پیش

مایه، خندد. خنداندن دختر در این بنبپردازند که ناشناخته مانده است: خنداندن دختری که نمی
که شرط ازدواج با اوست، از یک سو کنشی است جادویی که باروری او را درپی دارد و از 

خورد. بر اساس پیوند میان میمعنا که با آمیزش جنسی گره دیگر سو کنشی است جنسی؛ بدین
توان ردپای دو گونه از اندیشۀ جادویی ـ دینی را در قصۀ پریان و باورهای دینی کهن می

داند و باروری نیاز از مرد میمایۀ یادشده یافت: نخست، تفکری که زن را برای بار گرفتن بیبن
ی که نقش مرد را در فرایند ابیند؛ و دوم، اندیشهرا مرهون کنشی جادویی، همچون خنده، می

بارورسازی زن شناخته و پذیرفته است. افزون بر این، بر پایۀ پیوند میان قصۀ پریان و اسطوره 
ای که اکنون در میان اساطیر مایه را بازیافت؛ اسطورهتوان اسطورة مرتبط با این بنمی

 یابیم.شدة ایرانی از آن نشانی نمیشناخته
پریان، آزمون ازدواج، خنداندن دختر، خندة جادویی، الگوی : قصۀ های کلیدیواژه

 فرامتنی پراپ.
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 . مقدمه1
ایم که قهرمان قصه برای رسیدن به وصال دختر باید کاری بس بسیار خوانده و شنیده

بسا ناممکن را انجام دهد. تامپسون در فهرست خود این کارهای دشوار را دشوار و چه
را بدان اختصاص داده است.  H350تا  H310های مایهو بن های خواستگار نامیدهآزمون

ها از شرطی نشان دارند که خواستگار را از برآوردنش گریزی نیست. مایههر یک از بن
گونه شناسانده شده است: خنداندن شاهدخت؛ شاهدخت غمگین این H341مایۀ بن

خنداندن دختر شود که هر یک از چگونگی خندد. سپس از سه روایت یاد مینمی
 کنند:حکایت می

H341.1خنداندن شاهدخت به یاری افراد چسبیده به هم؛ : 
H341.2 :خنداندن شاهدخت به کمک حیوانات کوچک؛ 
H341.3 :های احمقانۀ قهرمان؛ این روایت یک واسطۀ کنشخنداندن شاهدخت به

 زیرشاخه هم دارد:
H341.3.1 :شرمانۀ پیرزنی در میانۀ دعوا و خنداندن شاهدخت به یاری کنش/ نمایش بی

 مرافعه. 
های سخت ازدواج یاد شده است: نیز از آزمون های ایرانیبندی قصهطبقهدر کتاب 

(، شمردن 855(، گفتن دروغی باورناپذیر )تیپ 145به سخن درآوردن شاهدخت )تیپ 
های های پیر از اسب(، جداسازی اسب*850گردوهای یک اتاق پر از گردو )تیپ 

های ( و ... ولی از خنداندن دختر نشانی نیست، حال آنکه در قصه055وان )تیپ ج
های از افسانه« کچل»میان آمده است: داستان نیز از چنین آزمونی سخن به 9ایرانی

های والیت فراه در افغانستان. در داستان از قصه« خرکاره»اشکور باال و نیز داستان 
گوید همسر کسی خواهد شد که او را بخنداند و میخوانیم که دختر، خود، نخست می

در داستان دوم خنداندن شاهدخت شرط درآمدن به دامادی پادشاه است. اما چرا 
قهرمان باید دختر را بخنداند تا بتواند با وی ازدواج کند؟ به دیگر بیان خنداندن دختر 

کند؟ برای می از چه نشان دارد که انجامش شایستگی قهرمان را برای همسری ثابت
شود مایه را جست، زیرا گمان میپاسخ بدین پرسش باید اسطورة پشتیبان این بن

رو  خندیدن دختر با باروری او و خنداندنش با بارور ساختنش مرتبط است و هم از این
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مایۀ شرط ازدواج است. بنابراین، نخستین گام در این جستار یافتن اسطورة مرتبط با بن
های پیوند میان آن دو را بررسید تا روشن شود که چرا پس باید رشتهمذکور است. س

مایۀ ای برای ازدواج با اوست. البته در این راستا بررسی یک بنخنداندن دختر مقدمه
های مادرزادی دختر که شاید در مایۀ دانستن نشانهگشا خواهد بود: بندیگر هم گره

ها را هویدا مایهای پیوند میان بناسطوره ارتباط بنماید، ولی بررسینگاه نخست بی
ترتیب روش پژوهش در این جستار بر این اصل استوار است که خواهد ساخت. بدین
شدة اند، ولی قصۀ پریان شکل دگرگون، هر دو، از یک جنس5اسطوره و قصۀ پریان

واهیم اسطوره است که پس از آن همچنان زنده مانده؛ موضوعی که بار دیگر بدان باز خ
 گشت.

 . پیشینۀ تحقیق2
های ایرانی و نیز دربارة تبیین و تحلیل آن مایۀ خنداندن دختر در قصهدربارة بن

«  Nesmejána»پژوهشی انجام نگرفته، ولی نگارندگان از جستار پراپ در بررسی قصۀ 
 شدة روسی است که درچندان شناختهنام داستان نه« Nesmejána»اند. الگوبرداری کرده

دهد هر که دخترش را بخنداند با او ازدواج خواهد کرد. پراپ در آن پادشاه وعده می
-Propp, 1994: 124)یابد های تاریخی این داستان را میبررسی فرامتنی خود ریشه

146). 

 . پیکرۀ پژوهش8
هایش در های پریان را در دو شاخه بررسیده است: متن و فرامتن. پژوهشپراپ داستان

های پریان انجامید و جستارهایش برای شناسیِ قصهها به نظریۀ ریختین داستانمتنِ ا
ها و آیین تشرف پرده برداشت. یافتن الگویی فرامتنی از پیوند میان این قصه

های خود از شناسی او آشنایند و در بررسیخوبی با الگوی ریختپژوهشگران ایرانی به
حال آنکه  3شده نیست.ی پراپ که چندان شناختهاند؛ خالف الگوی فرامتنآن سود جسته

سازد ها را نمایان میهای پریان وحدت آنشناسی داستانوی در آغاز با تکیه بر ریخت
رو، وی  کند؛ از اینها راز این وحدت را آشکار میو در گام بعد با بررسی تاریخیِ آن
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را دو  های پریانصههای تاریخی قریشهو  های پریانشناسی قصهریختهای کتاب
. (Propp, 1997: 71)داند که اولی مقدمۀ دومی است بخش یا دو جلد از یک اثر می

های های بنیادی و صورتپراپ بر این باور است که قصۀ پریان برآمده از صورت
اش را از های فرعیاش را از دین و صورتهای بنیادیفرعی است. هر قصه صورت

البته مراد از دین، دین قدیمی و مرده است نه آنچه که یرد. گزندگی روزمره وام می
گو بدان باور دارد و همین نکته وجه اختالف قصۀ پریان و اسطوره است. دین قصه

خاستگاه این هر دو است، ولی اسطوره روایتی است مقدس از دینی زنده که آیینی آن 
بهره همراهی آیین نیز بی کند؛ حال آنکه قصۀ پریان سپند نیست و ازرا همراهی می

داند. او معتقد است تا زمانی تر میاست. بدین سبب پراپ اسطوره را از قصۀ پریان کهن
شود، زیرا ساختارهای اجتماعی که اسطوره زنده است قصۀ پریان از دل آن زاده نمی

بۀ و کل 4یاگابابا »وی قصۀ (. ibid: 87-84)پدیدآورندة هر یک با دیگری متفاوت است 
پردازد می 5سنجد که به بانوی جنگل )ارانیانی(ودا میرا با آن بخش از ریگ« اشجنگلی

شود و نیز ضرورت تا نشان دهد چگونه روایت دینی )اسطوره( به قصۀ پریان بدل می
دهد که او نشان می (.ibid: 85-86)های تطبیقی را در این حوزه معلوم سازد بررسی

ای است در جنگل که روی پاهای مرغ )بابا یاگا( کلبه 6بخشندهصورت بنیادینِ منزلگاه 
مانند هر صورت بنیادین دیگر، از رهگذر کاهش، چرخد، اما این صورت بنیادین، بهمی

های فرعی تبدیل افزایش، تحریف، واژگونی، تشدید، تخفیف و جانشینی به صورت
اهای مرغ و بر نان کماج قرار جا که کلبۀ جنگلی روی پ. مثال آن(ibid: 89-95)شود می

های بام از کلوچه است کاهش و افزایش هر دو رخ داده، زیرا چرخیدن دارد و سفال
ای اضافه شده است. در های کلوچهکلبه حذف شده و به جایش نان کماج و سفال

ها کاخ که منزلگاه شاهدخت است جایگزین کلبۀ جنگلی شده و در برخی روایت
انه یا خانۀ دو اشکوبه از زندگی واقعی به قصۀ پریان راه یافته و بعضی دیگر مسافرخ

تواند ساخت کلی قصۀ پریان جانشین کلبه شده است. گفتنی است زندگی روزمره نمی
های افزاید که جایگزین واقعیتهای نو بدان میرا دگرگون سازد، ولی انبوهی از پدیده

های ا و آداب دینی را هم از سرچشمههشوند. پراپ افزون بر اسطوره آیینقدیم می
های دینی کهن را به سه دسته داند. او پیوند میان قصۀ پریان و آیینداستان پریان می
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کند. در دستۀ نخست که البته بسیار نادر است قصۀ پریان کامالً با آیین دینی تقسیم می
ز آیینی همسان نشان کند اهای گاو را دفن میمنطبق است؛ مثالً آنجا که دختر استخوان

کردند، بلکه آن را به خوردند و نه رها میدارد که استخوان حیوانِ )مقدس( را نه می
های دینی کهن در قصۀ پریان با دگرگونی سپردند. در دستۀ دوم، بازگفت آیینخاک می

ای دوزد تا پرندههمراه است. برای مثال قهرمان خویشتن را در پوست اسب یا گاو می
یابد. این یاری پرنده بدانجا راه نمیا برگیرد و به سرزمینی دوردست ببرد، زیرا بیاو ر
دوختند تا مایه برآمده از رسمی دینی است که در آن مردگان را در پوست حیوان میبن

کند به به سرزمین مردگان برسند. در قصۀ پریان همین کار به قهرمان قصه کمک می
زنده( را بدان راه نیست. در دستۀ سوم اگرچه ظاهر آیین سرزمینی برسد که آدمیانِ )

نخورده باقی مانده، ولی معنایی خالف آنچه که پیش از این داشته بر آن بار شده دست
دهد. به باور ها قهرمان دختر را از چنگال اژدها نجات میاست. در بسیاری از قصه

شد. تا ای میای پیشکش رودخانهمایه یادآور آیینی است که در آن دوشیزهپراپ این بن
تنها به چشم قهرمان آن زمان که آیین قربانی کردن دختر پابرجا بود در آزادکنندة وی نه

باخت. این آیین بسا به جرم توهین به مقدسات جان میشد، بلکه چهنگریسته نمی
ست یابد که برافتاده است و خالف قبل دیگر ستوده نیزمانی به قصۀ پریان راه می

(ibid:105-107 .)های دینی درنهایت، پراپ از پیوند میان قصۀ پریان و اسطوره و آیین
توان از خالل قصۀ پریان آن روایت و رسد که گاه میکهن به این نتیجۀ ارزشمند می

آیین دینی را بازشناخت که در گذر زمان از یادها رفته است؛ به دیگر بیان داستان پریان 
 . (ibid: 108)ی بازیابی اسطوره و آیین شود برامنبعی می

کره اسب »او داستان  0کند.( از اصل یادشده پیروی می9384پژوهش بهار مختاریان )
مایۀ داند و این داستان و مانند آن را که بنرا با اسطورة سیاوش مرتبط می« دریایی

/گیاهی با دهد: ردة تقابل آبیمشابهی با اسطورة مذکور دارند در یک رده جای می
توان به یاری صور سالی/ مرگ. این دیدگاه دو حسن دارد: نخست آنکه میخشک

شدة اسطورة آن را دریافت. مثالً مختاریان در بنیادین قصه عناصر محذوف یا دگرگون
های کره اسب دریایی آنچه را فردوسی دربارة بهزاد گفته با تکیه بر ویژگیمقالۀ پیش

(. دوم آنکه صور 933-935: 9384کند )مختاریان، ت، بازگو میسیاوش ناگفته نهاده اس
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رو، به کمک شود. از این سوی اسطورة درپیوند با قصه رهنمون میمذکور پژوهنده را به
ای را ترسیم کرد که گذر زمان آن را از یادها برده است. توان اسطورهقصۀ پریان می

های این رویکرد است. از دیگر نمونه «سنگ صبور»نوشتار خُرد مختاریان دربارة قصۀ 
ایِ ایزدبانو برای زنده کردن معشوق به باور او این قصه روایت دیگری از تالش اسطوره

 تا(. ـ ایزدی است که جان سپرده )نک: مختاریان، بی

  های ایرانی   . خندۀ دختر در قصه1ـ8
خندد از ری که چون میهای ایرانی است؛ دختخندان آشناترین دختر خندان در قصهگل

تراود، آن زمان که راه گاه گریستن از چشمانش مروارید میریزد، بهدهانش گل می
ولی  8یابد.گردد و هر شب زیر بالینش خشتی طال میرود زیر پایش سیم و زر میمی

 توان ردها نیز میمایهمایه نیست که دختر با خنده پیوند دارد. در دیگر بنفقط در این بن
طور که جا که خنداندن دختر شرط ازدواج است. هماناین پیوند را یافت؛ ازجمله آن

ــ « خرکاره»و « کچل»اند ــ قصۀ مایه پرداخته شدهاشاره شد دو قصه بر اساس این بن
 کنم:ای از هر یک نقل میکه در ادامه گزیده

کند ر نمی: در این داستان دختر در پاسخ به این پرسش که چرا شوهقصۀ کچل
این دختر پسرخالۀ کچلی دارد که «. شومهر که توانست مرا بخنداند زنش می»گوید: می

ماند به این شرط که تا اش شب را نزدشان میشود و به اصرار خالهروزی مهمانشان می
صبح کسی سر کچلش را بمالد. پاسی از شب گذشته بود که مادر وظیفۀ مالیدن سر 

رود کچل که بیدار بوده سر قضیبش پارد. چون دختر به خواب میسکچل را به دختر می
بیند که سر کچل اندازة کند میگذارد. دختر چون چشم باز میرا در مشت دختر می

جا آورده شود چراکه شرط را بهخندد. او خواهان دختر میتخم کبک شده است و می
کچل هم «. خواهمنمی  "مرد"من »زند که گذارد و فریاد میاست. دختر سر به کوه می

-نمی "زن"من »نهد که اش میاندکی گندم برشته برداشته و فریادزنان سر در پی

کند. شوند و دختر چیزی برای خوردن طلب میتا اینکه به هم نزدیک می«. خواهم
-گوید میروند. کچل میشوند. بر سر چشمه میخورند تشنه میگندم برشته را که می

رو، دختر دست بر نوشی خم شود نفسش دربرود. از این برای آب ترسد که چون
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-رسد کچل دو دست را بر سوراخ سرین مینهد. نوبت دختر که میسوراخ سُرینش می

سپس آلت خود «. راستی یک سوراخ دیگر هم هست؛ آن را چه کنم؟»گوید: نهد و می
زة آن چیز دیگر را گذارد. دختر که هم آب نوشیده و هم مرا در سوراخ دیگر می

گوید: ، می«رومخواهی مینمی "مرد"حال که تو »چشیده در پاسخ به این گفتۀ کچل 
-919: 9389)درویشیان و خندان، « خواهمخواهم؛ مینمی "مرد"چه کسی گفته »

914.) 
: روستازادة چهارپاداری که سه خر دارد خرهایش را به موش، قصۀ خرکاره

شنود که هر که دختر پادشاه را بخشد. در شهر میر میغلتان و مردی رهگذسرگین
گوید که رود و از نادانی خود سخن میبخنداند شوهرش خواهد شد. او نزد دختر می

ها بخشیده است. آید که خرهایش را به آنغلتان میخر به چه کار موش و سرگین
ه تا سه شب با دختر دهد کخنداند. ولی وزیرزاده به پسر پول میگونه دختر را میاین
چال ستاند و پسر را در سیاهبستر نشود. شاهدخت پس از سه شب طالقش را میهم
اش غلتان به پاس محبت جوان به یاریاندازد. از سوی دیگر موش و سرگینمی
روند. موش چال بلکه به سراغ رقیب او میشتابند، ولی نه با رها کردنش از سیاهمی

غلتان نیز جامه و بسترش را کند و سرگینه خوابگاه وزیرزاده میای برای ورود برخنه
تواند با ترتیب او نمیشود. بدینآالید. این اتفاق سه شب تکرار میبه سرگین می
شود. شاهدخت بار دیگر به بستر شود و درنتیجه از درگاه دختر رانده میشاهدخت هم

: 5194آید )آریافر، و به عقدش درمی رهاندرود. او را از بند میسراغ روستازاده می
944-945.) 

 . جادوی خنده در قصه و اسطوره8-2
خنداند گفته قهرمان قصه با زیرکی یا کنش ابلهانۀ خویش دختر را میدر دو داستان پیش
ها خنداندن است؛ کاری که هیچ کند. مأموریت دشوار در این داستانو با او ازدواج می

دهد که مایه نشان میپهلوانی ندارد خالف مثالً کشتن اژدها. این بنای از دالوری و بهره
های اسالمی نیست. خندیدن دختر با ازدواج پیوند دارد، ولی سرچشمۀ این پیوند آموزه

های اسالمی متأثر است، از باورهای عامه دربارة خنده، خاصه آنجا که از آموزه
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)الطبرانی، « میراندزیاد که دل را مى ةزنهار از خند»کنند: اش حکایت میبدشگونی
(. نمونۀ آشکار این بدشگونی، خنده را در خواب دیدن است که از غم و 5/598: 9185

(. بنابراین، دین زنده پدیدآورندة این 539-531: 9315اندوه نشان دارد )ذوالفقاری، 
سالم جست. مایه نیست. حال که چنین است خاستگاه آن را باید در روزگار پیش از ابن

انجامد. پس های مذکور خندیدن به ازدواج/ باروری میروشن است که در داستان
توان گفت که عامل باروری دختر دو چیز است: خنداندن و کنش جنسی که در این می
طور که گفته شد قصۀ پریان در دین کهن مایه اولی شرط دومی شده است. اگر آنبن

 ندیدن و باروری چه پیوندی با یکدیگر دارند.مرده ریشه دارد باید دید که خ

 . خنده کنشی جادویی1ـ2ـ8
زنند و آن را، نخست باید دانست که بسیاری از ادیان کهن خندیدن را با زندگی گره می

-40: 9315، ترجمۀ مهاجری، 9165دانند )الیاده، سان سخن گفتن، نشان زندگی میبه
های گذار بلوغ اجازه ندارد بخندد، زیرا ز آیینرو، رازآموز در بسیاری ا(. از این 48

شود. او در طی میرد و بار دیگر زاده میصورت نمادین مینوآیین در مراسم تشرف به
ای گذارد و به باشندهاین مرگ و باززایی نمادین هستیِ نامقدس پیشین را کنار می

لغ را در جامعه بپذیرد. های انسان باتواند مسئولیتپس می شود که زینمتعالی بدل می
دار کند جاننمایانند که روایت میای را باز میهای تشرف اسطورهبسیاری از آیین

هیوالوش چگونه نیای قبیله را بلعیده )مردن( و به بیرون افکنده است )باززایی(. 
د و بلعکند که نهنگی آنان را میپوستان امریکا از دو برادر یاد میای از آنِ سرخاسطوره

سبب خندند، چراکه موی سرشان بههنگام بیرون آمدن از شکم نهنگ به یکدیگر می
 1یا در اسطورة مائویی (.Propp, 1997: 131)هوای گرم درون شکم نهنگ ریخته است 

برود تا او را از  po-te-nui-Hine 91دهندة نخستینخواهد به درون حیاتآمده که او می
انسان نامیرا خواهد شد. وی به پرندگانی که همراهش پا درآورد که اگر چنین کند 

خزند نباید بخندند، ولی زمانی که بیرون گوید چون به درون دهان هیوال میهستند می
آمدند باید بخندند. اگر هنگام داخل رفتن بخندند مائوئی خواهد مرد و اگر زمان بیرون 

پرندة کوچک همراه مائوئی، ، Tiwakawakaشود. ولی با خندة آمدن، هیوال نابود می
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.  در اسطورة نخست باززایی دو برادر (ibid: 132)کشد شود و او را میهیوال بیدار می
)بیرون آمدن از شکم نهنگ( با خنده همراه است، گرچه راوی برای این خنده علت 

اش تراشیده است. در اسطورة دوم نیز آشکارا مرگ آیینی قهرمان با نخندیدن و باززایی
ای است که جهان مرگ را از با خندیدن پیوند خورده است. در این روایت خنده آستانه

ایزدبانوی جهان مردگان است و خزیدن به  Hine-nui-te-poسازد، زیرا زندگی جدا می
جوف او برابر است با نزول به قلمرو مردگان. قهرمان هنگام گذار از این آستانه و قدم 

های همراهی خنده و بخندد و برعکس. از دیگر نمونه نهادن در جهان مرگ نباید
 ( و نیز خندة سهراب:95: 9361زندگی خندة زرتشت است هنگام زاده شدن )رضی، 

 چو خنـدان شـد و چهـره شـاداب کـرد     

 

ــرد     ــهراب کــ ــه ســ ــام تهمینــ  ورا نــ

 

 (5/955: 9361)فردوسی، 

بخشد خنده حیات میتنها با زندگی در پیوند است بلکه عامل آن نیز هست: خنده نه
سپردند سبب برخی جوامع باستان مردگانشان را در میان خنده به خاک میو بدین

(Propp, 1997: 134؛) پنداشتند خندة عزاداران مردگان را هستی دوباره چراکه می 
شود که چرا خنده؟ باید گفت که در این دیدگاه بخشد. اکنون این پرسش مطرح میمی

 بخشی را به دنبال دارد. خنده هستی ، جادویی است که حیاتخنده، همچون گریه
 کند. های ایزیس اوزیریس را زنده میسان که گریهبخشد آنمی

بخشی و درپی آن کارکردش در بارورسازی زن را باید از آن نقش خنده در حیات
بشر چنین »دورانی دانست که نقش مرد در فرایند تولیدمثل ناشناخته بوده است. 

پنداشت که آبستنی مرهون اندراج و جاگیری مستقیم فرزند در شکم زن است. ... یم
: 9305، ترجمۀ ستاری، 9146)الیاده، « نشاندپدر نطفۀ فرزندان را در بطن مادر نمی

گیرند. مرد (، بلکه فرزندان درپی انجام کنشی جادویی توسط زن در شکم او جا می541
معنای قضائی و حقوقی، شد، بلکه بهزندانش شمرده نمیشناختی، پدرِ فرمعنای زیستبه

سبب بسیاری پذیرفت. بدینجا(. در واقع وی آنان را به فرزندی میپدر آنان بود )همان
اند. مثالً در اساطیر یونانی مادرزمین، گایا، جفتایزدانِ نخستین، آفرینندگان بیاز زن

(؛ در اساطیر 58: 9380پور، رجمۀ اسماعیل، ت9163زاید )ژیران، تنهایی آسمان را میبه
: 9315، ترجمۀ سالکی، 9185گیرد )الیاده، را بار می 99شوی، هفائیستوسالمپ هرا، بی
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(؛ و در اسطورة سومری، نامو، خدابانوی دریای آغازین و اصل مادینۀ هستی، 9/355
زاید )الهیجی ا میپیوسته رهمجفت بار گرفته و زمین و آسمانِ بهبانویی است که بیبغ

های جادویی گوناگون را (. در هر فرهنگ زن برای بار گرفتن کنش959: 9315و کار، 
«( زایمان»: ذیل 9315ها در باورها )ذوالفقاری، ای از این کنشداده است. پارهانجام می

« پیرزن آرد دوشابی»های عامۀ این سرزمین هنوز پابرجاست. مثالً در قصۀ و قصه
مرغی را در پارچه پیچیده، در گهواره نهاده و برایش الالیی یم که زن نازا تخمخوانمی
(. 531: 9316شود )رضایی و رزمجویی، خواند. این تخم به دختری زیبارو بدل میمی
باور دارند که  95هاهای جادویی جا داد. یاکوتتوان خنده را هم در زمرة این کنشمی

خندد و زمانی که زنان سه روز پس از زایمان مادر سته میپیو، Ijexsitایزدبانوی زایش، 
دهد. آنان این کار را ای بلند و طوالنی سر میآیند یکی از آنان خندهدر نزدش گرد می

به دیدارش آمده  Ijexsitگویند که ایزدبانو دانند و مینویددهندة فرزندآوریِ آن زن می
گونه درختِ هولوپو نیز، اینانا این . در اسطورة سومریِ(Propp, 1997: 132)است 

(. 931: 9315)الهیجی و کار، « زن جوان که شیفتۀ خندیدن بود ... »شود: توصیف می
همتایش در بارورسازی مرتبط دانست. تأکید بر خندیدن او را شاید بتوان با کارکرد بی

باید دید آیا در  اگر آنچه را که دربارة پیوند اسطوره و قصۀ پریان گفته شد بپذیریم حال
هایم در های ایرانی روایتی خواهیم یافت که پشتیبان این قصه باشد. بررسیاسطوره

ای موجود نشانی از پیوند میان خنده و های اسطورهثمر بود. در روایتباره بیاین
، که فهرست تامپسون 93مایه نزد اقوام هندواروپاییباروری نیافتم، ولی حضور این بن

 دهد. سوی بررسی تطبیقی سوق میآن است، پژوهنده را به گواهی بر

 . ایزدبانوی غمگین2ـ2ـ8
مایۀ آشنا، اسطورة دمتر و دخترش بیش از هر روایت دیگر به بنهای نامدر میان اسطوره

خنداندن دختر نزدیک است. دمتر درپی دخترش، پرسفونه )کوره(، که پلوتو، ایزد 
سبب فقدان فرزند بسیار رسد. او که بهمی 94ئوسیسهادس، او را ربوده است به ال

خواهد به نزد خدایان بازگردد، اندوهگین است در پاسخ به فرستادة زئوس، که از او می
نهد و نه اجازه خواهد داد گیاهان برویند مگر آنکه گوید نه در المپ قدم میمی
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ه زئوس را واداشت از سالی ویرانگری پدید آمد کدخترش را بیابد. در این زمان خشک
کند، ولی پیش از بازپس پلوتو بخواهد پرسفونه را باز گرداند که او هم چنین می

شود در سال چهار ماه سان سبب مینهد و اینفرستادن او دانۀ اناری در دهانش می
(. 355-9/359ب: 9315، ترجمۀ سالکی، 9185پرسفونه به زیر زمین بازگردد )الیاده، 

شود. داده می 95رود و در آنجا به او نوشابۀ کیکئونسیس به خانۀ کلئوس میدمتر در الئو
زند. در این هنگام یامبه ولی دمتر چنان اندوهگین است که از نوشیدن سر باز می

Iambe خنداند اش او را میبا سخنان هرزه(Homer, 1994: line 195.)  گرچه هومر
داند، ولی در روایت اُرفید این بائوبو دمتر مییامبه و سخنان هرزة او را عامل خنداندن 

Baubo اش را عریان چیند و اندام تناسلیکند. وی دامن خود را برمیاست که چنین می
. زنان این کار را که (Monaghan, 2010: 392)شود ساز خندة دمتر میسازد و سببمی

anasurma های زنانۀ دمتر در آیینگویی نام دارد، همچون کنشی آیینی، همراه با هرزه
(. البته این کار 451، 5/930: 9311، ترجمۀ بهزادی، 9118دادند )دیکسون، انجام می

های این ایزدبانو اختصاص نداشت، زیرا در جشنوارة زنانۀ خدابانویِ فقط به آیین
ساختند و با آواز بلند ، نیز زنان با برچیدن دامن فرج خود را نمایان میBastetمصری، 

 . (Illes, 2010: Bastet)خندیدند می
های این جستار دارد: روایت مذکور یک شباهت و یک تفاوت چشمگیر با قصه

معنا که در قصه و اسطوره خنده با کنش وجه شباهت در خندة جنسی است؛ بدین
خنداند و جنسی مرتبط است. تفاوت در کنشگر است که در قصه مرد/ پسر دختر را می

بانویی است گر باور به بغدارد. اسطوره حکایتدر اسطوره زن ایزدبانو را به خنده وامی
که باروری در گرو خواست و ارادة اوست. وی باید بخندد تا زمین بار گیرد. بازتاب 

خندد گل از خندان است؛ دختری که چون میاش در قصۀ پریان گلاین ایزدبانو و خنده
جا پیوند میان باروری شود. در ایند یا گرداگردش گل سرخ افشان میریزدهانش می

طبیعت و خندیدن دختر روشن است. او کسی است که ثروت را برای اطرافیانش به 
گانۀ بندی سهآورد و این خویشکاریِ ایزدان و ایزدبانوانی است که در طبقهارمغان می

ای گر اندیشهرسد اسطوره روایتینظر مبه 96گیرند.دومزیل در طبقۀ سوم جای می
تنها یک زن با کنش داند، زیرا نهنیاز میاست که زن را برای باروری از مرد بی
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خنداند، بلکه او خالف خدابانوانی چون ایشتار و آفرودیت اش ایزدبانو را میجنسی
 جفت نرینه ندارد. 

د یا بائوبو با نمایان ساختن خنداندرایانه میطبعی هرزهگفته شد دمتر را یامبه با شوخ
، ترجمۀ 9118فرجش. واژة یامبه مؤنث یامبوس است به معنای هجو )دیکسون، 

اش گفتار های کالمیآید که شوخیچنین برمی stenia( و از آیین 451: 9311بهزادی، 
 برگزار  Thesmophoria71رکیک جنسی بوده است. زنان این آیین را در جشنوارة 

نام یائوبو، که   (.Homer, 1994: 100)گویی ویژگی برجستۀ آن بود رزهکردند که همی
در اسطوره همچون یک پیرزن از او یاد شده، به معنای شکم، سوراخ و زهدان است. او 

های رازآمیز وی راه نبوده است. زنان ایزدبانوی مختص زنان است که مردان را به آیین
های کردند. پیکرکخود و کودکانشان نیایش میبه درگاه او برای باروری و محافظت از 

ها. اش واژن است و چشمانش نوک پستانکنند که دهان گشودهیائوبو زنی را ترسیم می
 :Illes, 2010)کند این تصویر از قدرت خندة جنسی در باروری جادویی حکایت می

Baubo.)  گفتنی است در فهرست تامپسون ذیل تیپH341.3 ده است از پیرزنی یاد ش
خنداند. در قصه پسر دختر اش در میانۀ دعوا شاهدخت را میشرمانههای بیکه با کنش

خنداند، ولی باز هم از رهگذر کنشی جنسی. در قصۀ کچل پسر قضیبش را برای را می
 91برای خنداندن اسکادی 98گیرد. این کنش یادآور تالش لوکیکار میخنداندن دختر به
 اسکاندیناوی آمده که لوکی موجب مرگ غولی به نام تیازی های است. در اسطوره

شود. اسکادی، دختر تیازی، که بسیار از مگر پدر اندوهگین است قصد دارد انتقام می
هایش را به جا شوند شرطخونش را بستاند. خدایان برای آرام ساختنش حاضر می

توانند بردارند: خنداندن گذارد که به گمانش نمیآورند. اسکادی سنگی پیش پایشان می
گیرد یک سرش را به ریش بز و سر دیگر را به قضیبش گره او. لوکی ریسمانی را می

افکند. چرخند تا آنکه لوکی خود را بر زانوان اسکادی میزند. هر دو فریادزنان میمی
. جالب است بدانیم که بز داللت جنسی (Sturluson, 1916: 92) خنددگونه او میاین
رد. واژة بز افزون بر نام حیوان به معنای مرد هرزه و تیزشهوت است. در اساطیر دا

، ترجمۀ کرباسیان، 9108یونانی ـ رومی نیز بز با قوة باه و شهوت در پیوند است )کوپر، 
های خراسان شمالی داستانکی را به نظم در یاد دارند با این مضمون (. کرمانج58: 9301
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 اس مادرش نیازمند نخ است. برای گرفتن نخ به نزد پیرزن که پسری برای بافتن لب
خواهد و گوسفند کند. پسر از گوسفند پشم میرود. او پشم برای ریسیدن طلب میمی

خواهد و مرغ گندم. کشاورز نوازی. چوپان از پسر تخم مرغ میاز او چوپانی برای نی
شده خواهان مۀ خشکخواهد تا زمینش را سیراب کند و چشدر ازای گندم آب می

گوید. دختر است تا بر سر چشمه بخندد و آب بجوشد. پسر برای دختر داستانش را می
خشکند. های پیرامون چشمه میگرید. با گریستنش سبزهشود و میدختر اندوهگین می

آید. دختر با شود و درمیخیزد تا برود که شلوارش به شاخۀ درخت بند میپسر برمی
این روایت شفاهی دو  51جوشد.خندد و آب چشمه بار دیگر میر میدیدن قضیب پس

نکتۀ برجسته دارد: نخست پیوند میان خندة دختر و روان شدن آب چشمه و دیگری 
زمین )ذوالفقاری، دلیل خندیدن او. ارتباط میان آب و دختر در فرهنگ عامۀ ایران

ن شمالی داستانک دیگری ها روشن است. مثالً در خراسا( و خاصه در قصه56: 9315
: 9301جوشاند )توحدی، است که در آن رقص دختران آب چشمۀ خشکیده را می

کند: خنده و (. در هر دو داستان دختر)ان( با کنشی جادویی چشمه را زنده می51
و قصۀ کرمانجی آشکار « کچل»رقص. اگر پیوند میان خنده و کنش جنسی در قصۀ 

اش دختر را نیست، زیرا قهرمان با بازگویی کار ابلهانهچنین « خرکاره»است، در قصۀ 
گوید دلیل این امر را باید در تغییری طور که پراپ میخنداند نه با اشارة فالیک. آنمی

 آورد. های بنیادین داستان پدید میجست که واقعیت زندگی در صورت
رتر شد. در ارتباط میان زن و باروری زمین با نقش او در کشف کشاورزی استوا

های زنانه مرتبط بود. هنوز هم در نزد شد و با کنشآغاز کشاورزی کار زنان شمرده می
اقوام بدوی مردان را با کشاورزی کاری نیست. مثالً در میان باگانداهای آفریقای مرکزی 

بیلی را کار کشت زمین صرفاً بر عهدة زن است. هر مردی موظف است تکه زمین و کج
زند )فریزر، مسرش بگذارد و اگر چنین نکند زن از زندگی با او سر باز میدر اختیار ه

(. این پیوند در میان اقوام متمدن نیز زنده مانده 463: 9315، ترجمۀ فیروزمند، 9114
است. در فنالند زنان بذر را در پیراهن آغشته به خون حیض، در کفش یک روسپی یا 

: 9305، ترجمۀ ستاری، 9146برند )الیاده، زاده به کشتزار میدر جوراپ یک حرام
کارگیری آن فعالیت سبب نقش برجستۀ مردان در به(. پس از کشف خیش و به394



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9311 آذر و دی ،53، شمـارة 8 سال  

44 

 

( 9/61: 9315، ترجمۀ سالکی، 9185کشاورزی به عمل جنسی مانند شده است )الیاده، 
شود که رابطۀ جنسی مرد و زن برزگر در باروری زمین و افزایش محصول و گمان می

آفرین است. البته، این رابطه تقلیدی است از رابطۀ میان خدابانوی باروری و جفت نقش
(. آنجا که خندة دختر چشمه 334-333: 9305، ترجمۀ ستاری، 9146اش )الیاده، نرینه

توان او را ایزدبانویی دانست که باروری طبیعت در دستان اوست و کند میرا زنده می
پسر پس از « کچل»خنداندش، همتای نرینۀ اوست. در قصۀ میپسر، که با اشارة فالیک 

آمیزد و خنداند در کنار چشمه با او درمیآنکه با نهادن قضیب در مشت دختر او را می
کشد. پیام دست می« خواهمنمی "مرد"من »پس از آن است که دختر از این گفته که 

اش وی قدرت مردانگی پذیرد کهروشن است: دختر زمانی کچل را همچون شوهر می
بستری با دختر به قصد را ثابت کرده باشد. به بیان دیگر، اثبات توان جنسیِ مرد و هم

نیز چنین است. در آغاز « خرکاره»آزمودن این توان مقدم بر ازدواج است. در داستان 
شود. این بخش به پسر پیش از رفتن به نزد دختر به قصد خنداندنش بر او محرم می

خواهد های اسالم. ولی خنداندن که محرمیت نمیای است متأثر از آموزهافزودهیقین 
مگر آنکه راوی بداند خنده با آمیزش جنسی گره خورده است. آنچه پس از خندیدن 

نهادن پول، پسر را از بخشد. وزیرزاده با پیشدهد این گمان را قوت میدختر رخ می
گیرد و پسر را م پس از سه شب انتظار، طالق میدارد. دختر هخوابی با دختر بازمیهم

درنگ با وزیرزاده شود که پس از این بیصراحت گفته نمیافکند. اما بهچال میبه سیاه
دهد. ای نمیداده چنین اجازهطالقهای اسالم به زن شویشود، زیرا آموزهبستر میهم

توان به آید، ولی مییان نمیمگرچه از حضور دختر و وزیرزاده در یک خوابگاه سخن به
این موضوع پی برد: آن دو باید در یک بستر باشند تا تالش موش برای رخنه در 

غلتان برای آلودن جامه و بالین و نالین وزیرزاده معنا یابد. خوابگاه و کوشش سرگین
بالین نشده است تا توان جنسی وزیرزاده را بیازماید، چرا راوی اگر دختر با او هم

آید؟ گردد و به نکاح او درمیگوید که صبح روز سوم دختر به نزد روستازاده بازمییم
 پس دختر در پایان همسر کسی خواهد شد که توان جنسی بیشتری دارد. 

مایه کسی در فهرست تامپسون نزدیک به این مضمون است. در این بن H525تیپ  
هایی که از چشم ا بداند؛ نشانههای مادرزادی او ررسد که نشانهبه وصال دختر می
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ها معموالً سه تا هستند: یک نشانه در فاصلۀ میان ساق تا اند. این نشانهدیگران پنهان
زانو است؛ دیگری از زانو تا ناف و سومی در فاصلۀ ناف تا گردن. قهرمان نیز سه چیز 

در  انگیز دارد که دختر سخت خواهان آن است و هر بار بخشی از بدنش راشگفت
خوانیم که دختر با می« تلی هزار»دهد. در داستان کردیِ ازای گرفتن یک شیء نشان می

اش تا کمر، سبوی جادویی و بار دیگر با نشان دادن تمام بدنش نمایاندن بدن برهنه
کند، و در مرتبۀ سوم پسر به شرط سفره و چوب جادوییِ قهرمان را از آنِ خود می

-3/990: 9381سپارد )درویشیان و خندان، ا نیز بدو میبستری، کاسۀ جادویی رهم
های مادرزادی صورتی فرعی (. پراپ معتقد است که پی بردن به معمای نشانه998

بستری با دختر سرچشمه گرفته است. در واقع شرط است که از صورت بنیادین هم
را که  ازدواج آن است که خواستگاران سه شب را با دختر به سر برند و دختر آن

رنگ این ردپای کم .(Proop, 1994: 141) اش بیشتر باشد برخواهد گزیدقدرت جنسی
توان در فرهنگ عامه جست؛ آنجا که داماد در شب زفاف باید قدرت شرط را می

های عروسی در روستای سطوة شاهرود آن است اش را ثابت کند. ازجمله آیینمردانگی
دهند. سر شبِ را انجام نمی« بُرانعروس»اند که تا عروس و داماد همخواب نشده

برند. گیرد و آخر شب عروس را به خانۀ داماد میبستری انجام میعروسی ابتدا هم
خالف این عمل نکوهش بسیار را، خاصه برای خانوادة عروس، درپی دارد. شاید در 

د انجام نگاه نخست گمان شود که آزمودن باکرگی عروس مراد است، ولی اگر چنین بو
بار باشد. گویا هدف آن است که این کار پس از بردن عروس به خانۀ داماد نباید مالمت

اش را ثابت کند و اگر عروس پیش از این آزمون در خانۀ داماد در ابتدا قدرت مردانگی
داماد پا نهد سرزنش خواهد شد. یا در لرستان بدخواهان داماد برای آنکه کمرش در 

جا (. در این883: 9315بندند )ذوالفقاری، قفلی را بدین نیت می شب زفاف قفل شود
بستری در شب زفاف است؛ اگرچه این هدف نیز اثبات قدرت مردانگی هدف از هم

های دور عدم شایستگی داماد در این باره رنگ شده ولی، شاید، در گذشتهاکنون کم
وس باید جفتی را طلب کند که داشته است. عرعروس را از پا نهادن در خانۀ او باز می

سبب در شب اش را دارد، چراکه خود نماد باروری است و بدینسازیتوان بارور
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تکه گذرانند. سپس پارچه را تکهعروسی پارچۀ سفیدی را بریده و از سر عروس می
 (.855شوند تا حاجتشان برآورده شود )همان: دار نمیدهند که بچهکرده و به زنانی می

 یجه. نت0
و نیز داستانک « خرکاره»و « کچل»های توان گفت که قصهبر اساس آنچه گذشت می

کرمانجی، هر سه، نمایانگر دو شکل از تفکر جادویی ـ دینی و درآمیختن آن دو با 
یکدیگرند. در شکل نخست با باروری جادویی از رهگذر خنده سروکار داریم. در این 

بخشد. ایزدبانو باید بخندد تا بارور سازد ستی میاندیشه خنده قدرت جادویی دارد و ه
ای است که فقط زن و درنتیجه زن نیز باید بخندد تا بار گیرد. تفکری چنین از آنِ جامعه

ای کشاورز بدانیم برزگری فقط آفرین است و اگر آن را جامعهدر فرایند بارگیری نقش
سازی زن شناخته و پذیرفته بر دوش زن است نه مرد. در شکل دوم نقش مرد در بارور

شده است. افزون بر این در جامعۀ کشاورز مرد نیز در کشت و داشت و برداشت 
محصول سهیم شده است. در این اندیشه مرد در باروری زن نقش دارد و زن در 

آمیزی ایزدبانو و سبب بار گرفتن زن و زمین را گریزی نیست از همباروری زمین؛ بدین
یک سو و نزدیکی زن و مرد از دیگر سو. نتیجۀ درآمیختن این دو  اش ازجفت نرینه

شود که قهرمان باید دختر را بخنداند تا همسرش شود و او شکل در قصۀ پریان آن می
دهد. در آغاز جستار گفته شد که دین زایندة این کار را به یاری کنش جنسی انجام می

کور در قصۀ پریان ایرانی چنین قصۀ پریان و اسطوره است. درآمیختن دو تفکر مذ
ای آن فراموش شده است. با این حال بر اساس قصۀ بازتاب یافته، ولی روایت اسطوره

توان کلیات آن را ترسیم کرد: خدابانویی که پریان و نیز اسطورة یونانی دمتر می
اش بارورسازی کیهان است باید بخندد تا این مهم رخ دهد. مردی او را کاریخویش

ای فالیک انجام خنداند که باید او را از تبار خدایان دانست. وی این کار را با اشارهمی
کند؛ همان ویژگی که او را میان اش حکایت میدهد. اشارة او از قدرت جنسیمی

ای با این مضمون را کند. نیافتن اسطورهبستری با ایزدبانو سرآمد میخواهندگان هم
ایِ های پریان موجود از روایت اسطورهبُن بار کرد، زیرا قصه نباید بر نبودنش از بیخ و
 کند، گرچه این روایت دیگر زنده نیست.مرتبط با آن حکایت می



 و همکار السادات طباطباییسمیه _________________«خندددختری که نمی» مایةخنده و کنش جنسی در بن

48 

 

آموختۀ دانشگاه نامۀ آقای عبدالعزیز آریافر، دانش: در انجام این جستار از پایانقدردانی
 ام که سپاس از ایشان بر من فرض است.هرات، بهره برده

 ها وشتنپی
رو  نه مرزهای جغرافیایی که مرزهای فرهنگی ایران است و از این« ایرانی». گفتنی است که مراد از 9

 ام.های ایرانی جای دادهداستان خرکاره از افغانستان را در جرگۀ داستان
 . مراد از قصه در این جستار آن چیزی است که به نام قصۀ پریان )قصۀ شگفت جادو( شناخته 5

 شود.را شامل می 041تا  311های هایی که در فهرست آرنه ـ تامپسون تیپشود؛ یعنی داستانمی

است که موجب شده  های پریانهای تاریخی قصهریشهترین دلیل این امر ترجمه نشدن کتاب . مهم3
یشتر است محققان ایرانی از آشنایی کامل با نظریۀ پراپ در این باره محروم بمانند. خالف آنچه ب

ای این کتاب را ترجمه نکرده است. در ترجمۀ او کنند فریدون بدرهمندان آثار پراپ گمان میعالقه
های های تاریخی قصهتنها فصل اول و آخر این کتاب سترگ گنجانده شده و به ناحق نام ریشه

 رده است.صفحه از کتاب مذکور را ترجمه ک 51پریان را بر آن نهاده است. او در این اثر تنها 

4 .Baba Jagaهای روس.: جادوگر قصه 

5. Aranyāni 
 شناسی پراپ.های نظریۀ ریخت. از شخصیت6
 شناسی پراپ. . گفتنی است که مبنای پژوهش مختاریان نقد لوی ـ استروس است از ریخت0

ه پراپ داند، با این تفاوت کسنخ میمانند پراپ اسطوره و قصۀ پریان را هملوی ـ استروس نیز به
پذیرد. او در داند، ولی لوی ـ استروس تقدم تاریخی اسطوره را نمیتر از قصه میاسطوره را کهن

های پریان تنها بر فرم )ریخت( انگشت نهاده بندی قصهنمایاند که پراپ در ردهنقد خود چنین می
کند که در واکاوی یدرستی بیان مو محتوا را نادیده گرفته است؛ حال آنکه پراپ در پاسخ خود، به

های پریان فرم و محتوا، هر دو را درنظر داشته است. گرچه او پژوهش خود را با بررسی فرم قصه
رو، به بررسی محتوا و خاستگاه تاریخی بیند و از این آغازد، ولی هرگز آن را کافی نمیمی

های تاریخی ریشهو  شناسیریختسان که دو کتاب بنامش آورد؛ آنهای پریان نیز روی میقصه
 کنند.این مهم را ثابت می های پریانقصه

 .9306، ترجمۀ جهانداری، 13-19: 9184های این داستان نک: مارزلف، . برای آشنایی با روایت8

1 .Mauiای از جزایر اقیانوس آرام بودوباش : از قهرمانان اساطیریِ اقوام پولینزیایی که در مجموعه
 دارند.

 بانوی شب.ی جهان مردگان و بزرگ. ایزدبانو91
 پایِ المپ که آهنگر انجمن خدایان است.رو و خمیده. ایزد زشت99
95 .Yakut  .از اقوام ساکن در بخش شمالی روسیه، در نواحی همجوار با بخش شرقی سیبری 
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 ,El-shamyهای جهان عرب نیز حضور دارد )مایۀ خنداندن دختر در افسانه. گفتنی است که بن93

2004: 313.) 
 . شهر کوچکی نزدیک آتن.94
95 .KykeÔn جو و نعنا.ای از آب: آمیزه 

داند؛ آنانی که باروری، های ایزدان و ایزدبانوان طبقۀ سوم می. دومزیل درمانگری را از خویشکاری96
و ، ترجمۀ مختاریان 9101آورند )دومزیل، ثروت و سالمت را برای پرستندگان خود به ارمغان می

بخشد (. در روایت بویراحمدی نیز دختر انبانی دارد که نابینایان را شفا می993: 9383باقی، 
 (.15: 9306، ترجمۀ جهانداری، 9184)مارزلف، 

 کردند.داشت دمتر که زنان یونانی آن را در نهم تا سیزدهم اکتبر برگزار میای در بزرگ. جشنواره90
18.  Loki 
19. Skadi 

بی و نزاکت رحمانی، هر دو کرمانج و از ساکنان بجنورد. راوی نخست اکنون دار نازبی. راویان: 51
 فانی را وداع گفته است و راوی دوم بیش از هفتاد سال عمر دارد. 

 منابع
نامۀ کارشناسی زبان و ادبیات . پایانکوه، والیت فراههای عامیانۀ شیبِقصه(. 5194آریافر، ع. )

 رات.دری. هرات: دانشگاه ه
(. تهران: بنگاه 9315. ترجمۀ م.ک. مهاجری )ها و نمادهای تشرفآیین(. 9165الیاده، م. )

 ترجمه و نشر کتاب پارسه.
. ترجمۀ ب. (؛ از عصر حجر تا اسرار الئوسیس9دینی ) هایتاریخ اندیشه(. 9185الیاده، م. )

 (. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.9315سالکی )
 (. تهران: سروش.9305. ترجمۀ ج ستاری )رساله در تاریخ ادیان(. 9146) الیاده، م.

 . مشهد: محقق.دستاندرخت چهل(. 9301توحدی، ک. )
 . تهران: کتاب و فرهنگ.3ج های ایرانی.فرهنگ افسانه(. 9381درویشیان، ع.، و خندان، ر. )
 . تهران: کتاب و فرهنگ.99. جهای ایرانیفرهنگ افسانه(. 9389درویشیان، ع.، و خندان، ر. )

 (. تهران: قصه.9383. ترجمۀ ش. مختاریان، و م. باقی )سرنوشت جنگجو(. 9101دومزیل، ژ. )
(. تهران: 9311. ترجمۀ ر. بهزادی )دانشنامۀ اساطیر یونان و روم(. 9118دیکسون کندی، م. )

 طهوری.
 . تهران: چشمه.یرانباورهای عامیانۀ مردم ا(. 9315ذوالفقاری، ح.، و شیری، ع.ا. )
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ایِ دو قصۀ فولکلوریک منطقۀ (. نقد اسطوره9316ارژنه، م.، و رزمجویی، ف. )رضایی دشت
 .559-531، 95، فرهنگ و ادبیات عامهزیاری. دشمن

 . تهران: فروهر.ادیان بزرگ جهان(. 9361رضی، ه. )
 ران: کاروان.(. ته9380پور )اسماعیل ا.. ترجمۀ اساطیر یونان(. 9163ژیران، ف. )

 . تصحیح م. شکور محمود. بیروت: المکتب االسالمی.المعجم الصغیر(. 9185الطبرانی، س. )
. دفتر دوم. به کوشش ج. خالقی مطلق. کالیفرنیا: بنیاد میراث شاهنامه(. 9361فردوسی، ا. )

 ایران.
(. 9315). ترجمۀ ک. فیروزمند شاخۀ زرین؛ پژوهشی در جادو و دین(. 9114فریزر، ج.ج. )
 تهران: آگاه.

(. تهران: 9301. ترجمۀ م. کرباسیان )فرهنگ مصور نمادهای سنتی(. 9108کوپر، ج.س. )
 فرشاد.

. تاریخ و تاریخشناخت هویت زن ایرانی در گسترة پیش(. 9315الهیجی، ش.، و کار، م. )
 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

 (. تهران: سروش.9306. ترجمۀ ک. جهانداری )انیهای ایربندی قصهطبقه(. 9184مارزلف، ا. )
نامۀ ها. های پریان بر بنیاد اسطورهبندی داستان(. الگوی پیشنهادی رده9384مختاریان، ب. )

 .931-991، 8 ،شناسیانسان
 ، شناسی و فرهنگانسانمختاریان، ب. )ب.ت(. یادداشتی در حاشیۀ سنگ صبور.  

http://anthropology.ir/article/1052.html 
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