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Research Background 
In order to study kinship structures, especially kinship structures in myths, 

Iranian researchers have benefited a lot from Strauss theories. For instance, 

Rouh-Al-Amini (1991) carries a study on social marriage structures in 

Shahnameh based on structural anthropology and Strauss theory, even 

though there is not an emphatic position of exchange theory in his article. 

Sattari and his colleagues (2006) have benefited from structural 

anthropology in their analysis of kinship in Iranian myths, and their study 

emphasizes on binary oppositions in Strauss’s thinking. In this article, 

different ways of choosing spouse based on binary oppositions are well 

shown, although the topic of exchange and merchandising women have not 

been mentioned. 

Apart from studies based on anthropological theories, there are other 

studies which have been investigating different kinds of marriages without 

considering any particular theory. For instance, Bagheri and Mirzaiyan 

(2016) have studied the reasons to get married, obstacles along the way and 
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characteristics of men and women in marriages, and tried to find the ways 

that marriages have been established in folktales, without having any 

particular anthropological framework. 

Theoretical framework, goals, and questions 
Folktales are rich sources for studying cultural and social characteristics of 

societies. Beyond entertainment, they indirectly transmit values and cultural 

beliefs to children and young adults. Marriage ceremonies are important part 

of every culture and they appear boldly in folktales. 

Claude Levi-Strauss, the father of structural anthropology, claims that all 

marriages are based on exchange. From his point of view, men from 

different groups would hand over women from their group to men in other 

groups and instead, receive women from them, and that is how marriage 

took place and eventually the core of social life was shaped. He also points 

out that women were not only traded for other women, but also for land, 

wealth, food and even respect. In his opinion, marriage follows the exogamy 

rules and that is exactly due to those rules that communication between 

today’s men and great societies is guaranteed, otherwise through endogamy 

rules, we would be witnessing just close families and the end of social life as 

we know it (Levi-Strauss, 1969, pp. 478-480). 

This article is aimed at posing the question that based on which 

exchanges, marriage in Iranian folktales takes place? What were women 

exchanged for? And how and under which concepts the nature of exchanges 

in marriage got hidden? 

This study has been carried out after investigating more than a hundred 

tale and different marriages taken place in Iranian tales written by Sobhi 

Mohtadi, Samad Behrangi, Anjavi Shirazi and Mashdi Galin Khanum 

stories. The study reveals the exchange basis of marriage and tries to analyze 

the fact that despite all the huge differences in ceremonies, characters and 

social status, in a lot of cases the structure is the same where the primary 

core is based on a trade. 
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Conclusion 
As Strauss has stated, the social structuralism in different societies follows a 

common set of rules and regulations, exchange marriage rules being one of 

them. Analyzing Iranian tales shows that despite the diversity in exchange 

rules, they are present in most marriages. Women are traded for treatment, 

freedom, security, knowledge and education. Wealth too is a very obvious 

means of exchange in most tales. In some of the stories, women themselves 

have effective roles and set some conditions for their future spouses, but in 

most cases, they are treated as merchandise and are offered to other men by 

the men in their own tribe (usually the father). It is true that real life does not 

follow the patterns in tales, but the world of folktales is a reflector of the 

mind of narrators. Thus, it should be said that the exchange rules in marriage 

has become an accepted fact in Iranian mentality and the folklore is a clear 

reflection of it. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0410 مرداد و شهریور، 45، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.45.2.9 
 

 های عامۀ ایرانای ازدواج در افسانهبازیابی الگوی مبادله

 )براساس نظریات کلود لوی استروس(

 3سویسادات مو، شایسته2*، علی صفایی سنگری1حسام ملکی

 (10/14/0410پذیرش:  01/00/0411)دریافت: 

 چکیده

های اجتماعی است. های عامۀ هر سرزمینی محمل قدرتمندی برای انعکاس ساختاربندیافسانه

توجهی از اطالعات ها حجم قابلهای ایرانی، ازدواج عنصری اساسی است و در آندر افسانه

شناسی ت. کلود لوی استروس، پدر انسانشناختی در رابطه با ازدواج منضم شده اسجامعه

یافت که ایجاد روابط  ساختارگرا، طی مطالعۀ ساختارهای جوامع بدوی، به این نکته دست

شود، اما این روابط اجتماعی گیری جوامع بزرگ منجر میاجتماعی میان قبایل کوچک به شکل

ای است که ازقضا در امر هکنند. یکی از قوانین، قوانین مبادلاز قوانین مشخصی پیروی می

های ایرانی ها در افسانهازدواج به قوت حضور داشته است.  در این تحقیق با بررسی ازدواج

                                                                                                                   
آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه گیالن، . دانش0

 رشت، ایران
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ها دست پیدا کنیم و الگوهای متعدد و ای نهان در پس ازدواجدرپی آنیم تا به روابط مبادله

ناد به منابع متعددی از ها نشان دهیم. بدین منظور با استنمودهای متفاوت مبادله را در آن

های صبحی مهتدی، صمد بهرنگی، انجوی شیرازی و افسانه ، ازجملههای عامیانهافسانه

را که مسئلۀ ازدواج در آنان مطرح بود  های مشدی گلین خانم و... بیش از صد قصهقصه

ها را رقم جای ازدواای چندگانهدهد که الگوهای مبادلهایم. نتایج این بررسی نشان میکاویده

اند. مبادلۀ شدهها در ازای امور متعدد مادی و غیرمادی مبادله میزند و زنان در این افسانهمی

 ازای ثروت، درمان، آزادی، امنیت، دانایی، آموزش و... صورت های ایرانی درزنان در افسانه

و پذیرفته در ذهن و ایِ ازدواج، امری جاافتاده گیرد و نشان از آن دارد که قواعد مبادلهمی

 ها بوده است. ضمیر راویانِ این افسانه

 شناسی.های عامه، کلود لوی استروس، مبادله، انسانازدواج، افسانههای کلیدی: واژه

 

 . مقدمه1

های عامه را باید منبعی غنی برای مطالعۀ خصایص فرهنگی و اجتمـاعی جوامـع   افسانه

طور غیرمستقیم در انتقـال  کننده، بهکارکردهای سرگرمها فراتر از قلمداد کرد. این افسانه

انـد. ازدواج و  ها و باورهای فرهنگی به کودکان و نوجوانـان نیـز کـارکرد داشـته    ارزش

های مهم فرهنگی جوامع است که ازقضا گیرد، از ارزشتشریفاتی که حول آن شکل می

رسـد  نظر مـی د. هرچند بهدههای عامه نیز با حضور پررنگی خود را نشان میدر افسانه

هـای عامـه را رقـم    چـرا، ازدواج در داسـتان  وچـون ریا و بیکه وجود عشقِ خالص، بی

تـوان از ایـن حقیقـت    ها میتر درباب ساختار داستانای موشکافانهزند، اما با مطالعهمی

ه ها، قوانین و قواعدی بسـیار حسـابگران  پرده برداشت که در پس شمار زیادی از افسانه

 نهفته است. 
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رسـد  نظـر مـی  های ازدواج به فراخور هر اجتمـاعی متنـوا اسـت و بـه    هرچند آیین

اند، اما پیدایش علم های مجزایی بر قامت آن دوختهترین اجتماعات نیز خصیصهکوچک

شناسی و مطالعات علوم اجتماعی، موارد متعددی از اشتراکات ساختاری در میـان  انسان

شناسی ، پدر انسان0دهنده است. کلود لوی استروسکه بعضاً تکان ها را هویدا ساختآن

ها، برپایـۀ مبادلـه صـورت    ساختارگرا، در ادعایی پیشتازانه مطرح کرد که تمامی ازدواج

دهد، درواقع ابزاری ای انسانی نشان میگیرند و این مبادله که خود را در کالبدِ رابطهمی

تگی میان مردانِ قبایل مختلف را پدیـد آورد. از  بساست برای آنکه زندگی جمعی و هم

های مختلف، زنانی از گروه خود را به مردانی از گـروه  دیدگاه استروس، مردان از گروه

آوردنـد و  دادند و در ازای آن، زنانی از گروه دیگر را به همسری خـود درمـی  دیگر می

هـای  ها و نـزاا ادله جنگهمین مسئله، هستۀ زندگی اجتماعی را رقم زده، چراکه این مب

هـای  ای را آرام کرده و با پیوند دادنِ قبایـل کوچـک، موجبـات ایجـاد جامعـه     قبیلهمیان

کنـد کـه در بسـیاری از    تر را پدید آورده است. لوی استروس همچنین اشاره مـی بزرگ

ای تنها در قبال زنان، بلکه در قبال زمین، ثروت، غذا یـا حتـی بـرای اد   ها، زنان نهنمونه

صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم     شوند. به باورِ وی این مبادله چـه بـه  احترام مبادله می

صورت بگیرد، چه زنان در جایگاه مادران و خواهران با خواهران و مادران دیگر مبادلـه  

ها و اقـوام دور صـورت گیـرد،    شوند، چه با پول چه در ازای امری دیگر، چه بین گروه

هـای خویشـاوندی... در هـر    زادگـان و ازدواج زادگان و داییچه به صورت مبادلۀ عمو

همسـری اسـت کـه    کند و همین قـانونِ بـرون  همسری تبعیت میصورت از قانونِ برون

تدوامِ ارتباط بین مردان و جوامع بزرگ امـروزی را رقـم زده اسـتگ وگرنـه بـا تـدوامِ       

ن رقابت و روابط اجتماعی هایی بسته، بدوخونی، ما اکنون شاهد خانوادههای همازدواج

-Levi)بودیم های دیگر و شاهدِ پایان زندگی اجتماعی به معنای امروزی آن میبا گروه

Strauss, 1969, pp.478-480).  
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پـردازان بـومی هـم بـه پایـۀ      دهد که نظریهبررسی منابع نظری این موضوا نشان می

نظریه را در تاریخ اجتمـاعی مـا   اند صحت این اند و کوشیدهای ازدواج نظر داشتهمبادله

هـا از منـابع   ایرانیان نشان دهند. بدین جهت در این نوشتار و در ضـمن تحلیـل نمونـه   

 ایم.نظری تألیفی ایرانیان نیز سود برده

ای را در تاریخ خانوادگی خود سـرا   هایی از ازدواج مبادلههر ایرانی احتماالً نمونه 

توان گفـت کـه از نظـر هـر     طور کلی میبه»شناسد. دارد یا در حافظۀ فرهنگی خود می

هـای دیگـری کـه از راه    رفته هستند و زنان گروهگروهی، زنان خویشاوند، زنان ازدست

دست آمده. ازدواج اجباری با خواهرزن پس از آیند، زنان بهزناشویی به گروه شوهر می

ین سیسـتم اسـتگ زن   مرگ زن یا با برادرشوهر بعد از مرگ شوهر نیز نتیجۀ منطقی هم

شود، بنابراین اگر زن بمیرد یا بایـد پـول و کـاال    در برابر پرداخت پول یا کاال مبادله می

پس داده شود یا اینکه مرد حق داشته باشد خواهرزن خـود را بگیـرد. همچنـین اسـت     

 (.30، ص.0352)بهنام، « درمورد ازدواج اجباری زن با برادر شوهر متوفی خود

کنند از انعکـاس دادنِ پایـۀ   ها را آینگی میامه که تاریخ اجتماعی ملتهای عافسانه 

هـای عامـۀ ایرانـی    اند. این امر به حاالت مختلف در افسـانه ای ازدواج دور نماندهمبادله

ها های عامه راهی است به سوی شناختِ ساختارِ ازدواجبروز یافته است. مطالعۀ افسانه

نکته اینجاست که بپرسیم ازدواج در تاریخ فرهنگـی ایـران   در تاریخ اجتماعی ایران. اما 

انـد و  شـده گرفته است؟ زنان با چه چیزهایی مبادلـه مـی  برپایۀ چه مبادالتی صورت می

کنـد تـا   ای ازدواج چگونه خود را در ورای امور و مفاهیم دیگر پنهان مـی ماهیتِ مبادله

تحقیق بدین منظور با مطالعۀ بیش از صد نظر آید؟ این تر بهتر و عاطفیدلپذیرتر، انسانی

هـای ایرانـی، ازجملـه    گرفتـه در برخـی از افسـانه   هـای صـورت  افسانه و انوااِ ازدواج

هـای مشـدی گلـین    های صبحی مهتدی، صمد بهرنگی، انجوی شـیرازی و قصـه  افسانه
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و بررسـی  کوشد با تحلیـل  دارد و میها پرده برمیای ازدواجهای مبادلهخانم و... از پایه

های ها در عین تفاوت بسیار وسیع در تشریفات، شخصیتها روشن سازد که ازدواجآن

هـا را  دخیل، طبقۀ اجتماعی افراد و... از ساختار یکسانی برخوردارند و هسـتۀ اولیـۀ آن  

 زند.یک مبادله رقم می

 

 . پیشینۀ پژوهش2

های یرمستقیم در پژوهشطور مستقیم و غهای استروس، پایِ او را بهاهمیتِ نظرگاه

بسیاری باز کرده است. پژوهشگران ایرانی در موارد متعددی برای مطالعۀ ساختارهای 

ها از نظریات استروس خصوص ساختارهای خویشاوندی در اسطورهخویشاوندی به

شناسی ساختارگرا و ( برپایۀ انسان0311االمینی )روحاند، برای مثال بهره گرفته

پردازد، هرچند می شاهنامهها در وس به مطالعۀ ساختار اجتماعی ازدواجهای استرنظریه

نیز برای  (0335ستاری و همکارانش ) نظریۀ تبادل در مطالعۀ او جایگاه مؤکدی ندارد.

شناسی های ملی ایران از دیدگاه انسانروابط خویشاوندی در حماسهتحلیل و بررسی 

که در تحقیق ایشان تکیه و تأکید اصلی بر اند، با این توضیح سود برده ساختارگرا

های ها نظامهای دوگانه در تفکر استروس است. ایشان از طریق تحلیل این تقابلتقابل

 های ایرانی را ذیل مواردی همچون تقابلو دیگر حماسه شاهنامهخویشاوندی در 

و ... همسری، پدرساالری/مادرساالری، زن/مرد همسری/برونایران/انیران، درون

ها نمایش خوبی براساس تقابلهای همسرگزینی به. در تحقیق مذکور شیوهاندکاویده

 ای نشده است. ها و کاالوارگی زنان اشارهداده شده، اما همچنان به مبحث تبادل

ها یا شناسانه به بررسی ازدواججدا از تحقیقاتی که برپایۀ نظریات انسان

ها به دیگری وجود دارند که فار  از نظریهقات اند، تحقیها پرداختهخویشاوندی
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اند، برای مثال باقری و میرزاییان های ایرانی پرداختهها در افسانهشناسی ازدواجنوا

بررسی دالیل ازدواج، موانع ازدواج و خصوصیات مرد و زن و... به ( با 0335)

آنکه نظرگاه اند، بیههای عامه پرداختها در تعدادی از قصهشناسیِ انوااِ ازدواجشکل

  شناسانۀ مشخصی چارچوب کار ایشان قرار گرفته باشد.انسان

 

 شناسی. ازدواج در انسان3

پـردازد،  شناسی در مطالعۀ ازدواج، صرفاً به بررسی ارتباط بین زن و مرد نمـی علم انسان

بینـد کـه در ایـن وصـلت شـرکت      تری میهای بزرگبلکه زن و مرد را بخشی از گروه

درواقع در این دست از مطالعات  گردند.دنبال منافعی مینوبۀ خود بهرده، و هر کدام بهک

وجـود قواعـد   » ای اسـت اجتمـاعیگ  ای فردی باشـد، پدیـده  ازدواج بیش از آنکه پدیده

سخت و ناظر بر ازدواج در طول تاریخ گـواه همـین مدعاسـت، یعنـی حضـور دا مـی       

توانسـت  اه به نظم و قاعده کشاندن آنچـه مـی  جامعه در کار زوجیت و کوشش آن در ر

در مـوارد   .(20، ص.0304)سـاروخانی،  « صرفاً در جهت ارضای غرایـز صـورت بنـدد   

تاریخی متعددی شاهد آنیم که ازدواج ابـزاری بـوده اسـت بـرای سروسـامان دادن بـه       

. مراتـ  قـدرت  ها، آب و مستغالت طبقات ثروتمند یا ابزاری برای کنترل سلسلهدارایی

تـر  سختگیرانۀ خانـدان و اجتمـاا کـالن    به همین دلیل است که ازدواج اغل  با نظارت

هـای ناخواسـته در تـاریخ وجـود دارد،     های بسـیاری از ازدواج همراه بوده است. نمونه

ای یا مبادلۀ خـواهران بـه  ازدواج از طریق خرید همسر، ازدواج ربایشی، ازدواج مبادله»

ای و خـانوادگی،  های طایفـه ی برای برطرف کردن کدورتعنوان همسر، وصلت اجبار

، 0333)جهانبخش، « های اجتماعی و مصالح اقتصادیخاطر ضرورتازدواج کودکان به

نـد. همچنـان کـه    اهای اقتصادی و اجتماعی در امر ازدواجدهندة اولویت(، نشان33ص.
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دین بنـا شـده باشـد،    وسیلۀ والخانواده گروهی طبیعی نیست که به»دورکیم معتقد است 

)میشـل،  « وجـود آورده اسـت  بلکه نهادی است اجتماعی که عوامل اجتمـاعی آن را بـه  

گـذارِ خـانواده،   عنوانِ نهادِ پایهرو جامعه به(. ازاین32ص.، 0354ترجمۀ اردالن،  ،0303

 کند. ها را کنترل میازدواج

جوامـع، ماهیـت   تحقیقات لوی استروس در باب ساختار خویشـاوندی در قبایـل و   

تـر اشـاره   گونه که پیشکندگ همانروشنی تبیین میاجتماعی ازدواج در طول تاریخ را به

های بسیار وسیعی دهد که اجتماعات انسانی، فار  از تفاوتشد، این تحقیقات نشان می

که با یکدیگر دارند، از ساختارهای همسانی در امر ازدواج برخوردارنـدگ براسـاس ایـن    

، مردان یک گروه از ازدواج با زنان گروه خود خودداری کـرده و زنـان گـروه    ساختارها

اسـت،  « تمـدنن »اند. این نقطـۀ آغـاز   کردهخود را در ازای زنانی از گروه دیگر مبادله می

وسیلۀ آمیزش بـا اولـین زنـی کـه در     بدین معنی که خودداریِ مردان از ارضای نیازها به

ضع طبیعی و بـدوی اسـت. از اینجاسـت کـه مـردان      دسترس باشد، نقطۀ آغاز کنترل و

کردند تا بتوانند بـا پیونـد   های خود را طبق مقررات خاصی اداره میتمایالت و خواسته

تر و قدرتمندتری را حاصل کنند. وی قـانون  دادن اجتماعات کوچک، اجتماعات بزرگ

کـه بـه ایجـاد    شـمول  دانـدگ قـانونی جهـان   منع زنای با محارم را اولین قانون بشـر مـی  

شـود )مقصـودی،   ساختاری مشترک در ازدواج و روابط خویشاوندی جوامع منجر مـی 

 (.  033-035، صص.0335

این سازوکار را باید بسیار نزدیک به سـازوکار توتمیسـم دانسـت. فرویـد ازجملـه      

محققانی است که به ارتباط توتمیسم و منع زنای محارم در جوامع بدوی توجـه نشـان   

تواننـد بـا هـم    های توتمی، افرادی که به یک توتم باور دارنـد، نمـی  در آیینداده است. 

ها با هم ممنوا است، درحقیقـت روابـط تـوتمی    رابطۀ جنسی داشته باشند و ازدواج آن
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تر از پیوند خـونی یـا   گیرد و بنا به نظر فریزر حتی مستحکمجای روابط همخونی را می

و صرف باور به یک توتم، افـراد خویشـاوند   ( Frazer, 1910, p.35خانوادگی است )

های توتمی را ناشی از ترسی با این حال فروید منع زنای محارم در آیین .شوندتلقی می

، ترجمـۀ خنجـی،   0303 ،کند کـه بـر روح قبیلـه حـاکم اسـت )فرویـد      روانی تلقی می

ه بـه  دارد. حـال آنکـ  ( و بدین طریق دالیل اجتماعی آن را از نظر دور مـی 40ـ01صص.

ای دارد و های توتمی نیز ماهیت مبادلههای برون از قبیله در آیینباور استروس، ازدواج

قانون منـع زنـای بـا محـارم     »او عقیده دارد که دالیلی اجتماعی در پس آن نهفته است. 

تبادل منظم را جانشین الگوهای اولیۀ همسریابی نمود. ممنوعیت زنای با محارم، گـروه  

آفریند که روابط ای میرو جامعهکند، ازاینها میبه پیوند با غریبهمجبور  خویشاوندان را

)وایـزمن،  « رودشـوند فراتـر مـی   طبیعت امر مـی  ۀوسیلموجود در آن از ارتباطاتی که به

واقع پدید آمـدن گونـۀ انسـان بـه الـزام تشـکیل       . در(33، ترجمۀ رحمانیان، ص.0331

مانی که در آن، زنان و مردان در کارهای گروهی های اجتماعی مدیون است. سازسازمان

هـای  به همکاری پرداخته و برای برآوردن نیازهای زندگی مجبور بـه سـرکوب رقابـت   

، ترجمۀ مقصودی، 0315ها در زمینۀ نیازهای جنسی بودند )رید، جانوری و پرخاشگری

   (.053ص.، 0333

توان بـا نظـرات   اج را میای و نیات اجتماعی پشت ازدوطرف دیگر ماهیت مبادلهاز

های دوگانـه عامـل   از منظر وی تقابلمرتبط دانست.  2های دوگانهاستروس دربارة تقابل

اجتماعی شدن جانوران بر این بنیاد استوار است »اند، به این معنی که ایجادکنندة فرهنگ

های شـرطی و رفتـار آموختـه را جانشـین     که از دستور طبیعت سرپیچی کنند و واکنش

(. در قــوانین ازدواج نیــز تقابــل 010)همــان، ص.« هــای نــاب جــانوری ســازندریــزهغ

سازد که به جای تبعیت از قوانین غریزی و طبیعی از فرهنگ/طبیعت، انسان را وادار می
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توان قوانین مدنی و اجتماعی تبعیت کند و به سمت فرهنگ پیش برود. بدین ترتی  می

داند کـه  های مختلف میدلۀ زنان بین مردان و گروههای فرهنگ را مباگفت که وی، پایه

واسطۀ آن، بشر از طبیعت جدا شده و مسیر مجزایی را پیمـوده اسـت. در ایـن میـان،     به

تراز با تقابل مرد/زن بوده که به موج  آن، مردان با فرهنـگ و  تقابل قرهنگ/طبیعت هم

انـد، و از  همسان شـده تمدن و عقل گره خورده و زنان با طبیعت و بربریت و احساس 

انـد، بنـابراین زنـان نیـز در تصـرف      آنجایی که مردان با عقل خود بر طبیعت چیره شده

کنند )غربی و همکاران، مردان بوده و در این تبادالت، نقش کاالی مبادله شده را ایفا می

 (.000، ص.0335

 

 . نظریۀ مبادله و ازدواج0

لعات او درباب ازدواج و خویشاوندی را با نظرگاه ساختارگرایانۀ لوی استروس، مطا

مورد ازدواج و مبادله در زند. وی درشناسی ساختارگرا و نظریات سوسور پیوند میزبان

 گوید: ( می0310)کتاب شش رساله در مورد صدا و معنا مقدمۀ 

ها و ممنوعیت زنای با محارم بسیار هرچند ممکن است که مفاهیمی چون واج

شده از دومی )ممنوعیت زنای با محارم( از اما مفهوم تشکیل ناهمخوان باشند،

طور که اند، الهام گرفته است. همانشناسان به مورد اول )واج( دادهنقشی که زبان

ای است برای برقراری ارتباط زبانی، ممنوعیت زنای با ها وسیلهواج در تمامی زبان

 ضروری و غیرقابل[ .صورت جهانی وجود داشته و فرمی ]..محارم نیز، به

های های زیستی به شبکهگروه کند، فرمی که به موج  آنپوشی ایجاد میچشم

 سازدهای زیستی را ممکن میگروه گردند و ارتباطاتستد تبدیل میدادو

(Jakobson, 1978, p.xviii) . 
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های دیگری نیز در نظریات هشناسی و قواعد ازدواج در جایگاپیوند بین زبان

های مختلف با نظام زبان به شباهت نظام ۀساختارگرایان از مقایس .کندتروس نفوذ میاس

های خویشاوندی را شبیه نوعی اند، استروس نیز قوانین ازدواج و نظامکرات سود برده

ها برای ایجاد و تداوم ها و پیامطور که زبان نظامی است از نشانهداند، همانزبان می

ای از اعمال هستند که های خویشاوندی نیز مجموعهها، نظامگروه ارتباط بین افراد و

« پیام»هاست با این تفاوت که در اینجا ها تأمین  ارتباط بین افراد و گروهکارکرد آن

شود )وایزمن، ها رد و بدل میاست که بین طوایف، تبارها یا خانواده« زن»عبارت از 

 (.31ص.، 0332، ترجمۀ رحمانیان، 0331

یش از این نیز اشاره شد که لوی استروس همچنین روابط خویشاوندی و قواعد پ

عین حال تنوا و فراوانی نمودهای این ، اما او درداندشمول میازدواج را قوانینی جهان

تواند گیرد. هستۀ مشترک و همگانی ساختارهای خوبشاوندی، میقوانین را نادیده نمی

د. به نظر وی این وحدت و تنوا فرهنگ بشری بیش های متنوعی رشد کنبرگوبا شاخ

از هر چیزی به بازی با کارت شباهت دارد که در آن هر یک از بازیکنان در عین 

 کندهایش را به میل خود تنظیم تواند کارترعایت مقررات همگانیِ بازی می

 (.031، ص.0335)مقصودی، 

تواند در عین ای ایرانی میهتوان دریافت که الگوهای ازدواجاز همین رهگذر می

که ــ های مردمی ای، تنوا نیز داشته باشد. ظهور و بروز آیینرعایت ساختار مبادله

های عامه، راهی هموار بر در افسانه ــ ایشان باید دانست ترینهای ازدواج را مهمآیین

ان نظر کنیم. گشاید تا بتوانیم به ساختارهای این آیین در تاریخ اجتماعی سرزمینمما می

های های آیینها و بیش از آن روساختهای تاریخی، زیرساختالبته دگردیسی

ای سازدگ برای مثال ممکن است سخن گفتن از نظریۀ مبادلهاجتماعی را متحول می
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نظر اند، مضحک بههای عاطفی شکل گرفتههایی که با انگیزهازدواج استراوس در ازدواج

مورد صدا و در کتاب شش رساله ۀدرستی در مقدماستراوس به گونه کهاما همان ،آید

های روساختی های مطالعات ساختارگرایانه ممکن است به جلوهکند، یافتهبیان میمعنا 

حال این این. باو معنا ارتباط به نظر آید،  همچون عدم ارتباط ذاتی واجامور بی

توان های هر امر اجتماعی میترین الیهواحدهای بنیادین ساختاری را در پنهان

 بازجست.

ها را به منبعی بسیار های عامه از بطن زندگی مردمی، این روایتبرخاستن افسانه

کند. در خطوط بعدی نشان خواهیم داد که های مردمی بدل میمناس  برای مطالعۀ آیین

ازیابی و توان بایرانی را چگونه می ۀهای عامای ازدواج در افسانهالگوهای مبادله

ها نشان خواهد داد که زنان در ازای کدام امتیازات مبادله بندیبندی کرد. این طبقهطبقه

 اند.شدهمی

  

 های ایرانیهای افسانهای در ازدواج. الگوهای مبادله4

وجود  ــ در قال  موضوا اصلی یا فرعیــ های ایرانی ازدواج در بسیاری از افسانه

های عامه است. در های اصلی افسانهن جفتِ دلخواه از موتیفدارد. تالش برای یافت

شود و تقریباً تمام این های عامه، روایت از زمانِ تجردِ قهرمان آغاز میبیشتر افسانه

شده شوند و این زوج شدن و مسیر طیها متأهل میقهرمانان مجرد، در انتهای افسانه

هرچند گاه دستیابی »دهد، را نشان مینحوی سیرِ کمال شخصیت برای رسیدن به آن به

به همسر مطلوب اتفاقی است و قهرمان از آغاز با چنین قصدی گام در راه ننهاده است 

(. 33، ص.0310)سجادپور، « کندعنوان پاداش عمل دریافت میو یا او زوج خود را به

کنند، می ها که از الگوی عشق در یک نگاه پیروینظر از آن دسته از افسانهاما صرف
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عنوان ها موضوا عشق مطرح نبوده، و امر ازدواج بههایی نیز هستند که در آنافسانه

ها، شود. همچنین در برخی از افسانهپاداش یا پایان خوشِ ماجرایی دیگر مطرح می

 د و از احساس و انتخابشوعنوان امری طبیعی و ضروری تلقی میازدواج صرفاً به

های ادامه به بررسی تعدادی از افسانهدرزنان خبری نیست. ما فردی، مخصوصاً برای 

خورد. البته ای به چشم میایرانی خواهیم پرداخت که در آنان، الگوی ازدواج مبادله

های ای بدیهی و آشکار بوده و نمونهاست که الگوی مبادلۀ زنان با ثروت، مبادله گفتنی

یم و به همین جهت از پرداختن به آن در این ها شاهدفراوانی از این مورد را در افسانه

 ایم.دهکرعنوان موردی جداگانه پرهیز مقاله به

 

 . ازدواج در ازای درمان1ـ4

های ایرانی قهرمان داستان بعد از نجات دادن دختر یا پسری از در برخی از افسانه

جسمی منجر که به نقص یا بیماری  ــبیماری یا بعد از رها ساختنِ او از طلسمی شوم 

ها معموالً عشقی مطرح نیست و کند. در این دسته از افسانهبا وی ازدواج می ــ شده

حتی گاهی دختر و پسر قبل از ازدواج هیچ مالقاتی با یکدیگر ندارند، بلکه فردِ 

اش، تصمیم به ازدواج با وی یافته صرفاً برای قدردانی از درمانگر و ناجیدرمان

عنوان پاداش دختر یافته، بهها نیز پدرِ دخترِ درماندیگر افسانه گیرد. در برخی ازمی

« راهراه و بی»آورد. نمونۀ این الگو را در افسانۀ خویش را به عقد درمانگر درمی

( شاهد هستیم. این داستان صورتی عامیانه از داستانِ 53ـ50، صص.0330)مهتدی، 

رند که در ابتدای مسیر سفر، غذا و راه دو همسفاست. راه و بی« خیر و شر»معروفِ 

شود و نوبت به تمام می« راه»شوند، اما وقتی آذوقۀ را با هم شریک می« راه»آذوقۀ 

ها داستان آن کند. باری، در ادامۀاش را از همسفرش دریغ میرسد، او آذوقهمی« راهبی»
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دختر پادشاه شوند و شخصیت اصلی داستان )راه( متوجه بیماری از یکدیگر جدا می

شده و از طریق شنیدن مکالمۀ حیوانات در غاری که برای استراحت به آن پناه برده 

قبل از  ــبا پادشاه « راه»برد. در اولین دیدار می بود، به راز درمان بیماری دختر پی

اگر دخترم را درمان کردی، دختر »گوید: چنین می« راه»پادشاه به  ــ دیدار پسر و دختر

(  در اینجا پادشاه، 54)همان، ص.« ام مال تو. اگر نه، جانت مال من.دارایی و نصف

نظر گرفته، و در یک مبادله، در ازای نیز همچون بخشی از اموال خود در دختر خود را

آورد. یعنی یک سوی مبادله سالمتی میدر« راه»سالمتی دخترش، او را به همسری 

، و در سمت دیگر، ازدواج با دختر و نصف دختر پادشاه برای گروه و خانوادة زن

های عامه ما اغل  با دو گروه اجتماعی البته در داستان دارایی پادشاه برای مرد است.

شود، گروهی است، دیده نمیمواجه نیستیم و مبادلۀ زن، آنچنان که در جوامع امری میان

یندگی از گروه اجتماعی یا به نما ، افرادهااما باید متذکر شد که در این دست از داستان

بحث، همچون بسیاری از شوند. برای مثال در داستانِ موردطبقۀ اجتماعیِ خود ظاهر می

های عامه، تمنای ازدواج یک عامی با دختر حاکم یا دختر پادشاه، از تمنای دیگر داستان

ر پیوندی که د گداردبرمیگروه فرودست جامعه برای پیوند با گروه فرادست پرده 

. بنابراین در این مورد نیز با شودجوامع کاستی و طبقاتی به قیمت جان فرد تمام می

گیرد. ای که در آن زن، جای کاالهای مرسوم را میگروهی مواجهیم. مبادلهای میانمبادله

های ( در رابطه با آیین0325)رسالۀ پیشکش شناسِ شهرة فرانسوی، در موس، انسان

ها صرفاً کاال، دارایی، اموال غیرمنقول و مورد مبادلۀ آن»گوید: ی میمبادله در اقوام بدو

ها آداب، تشریفات، مناسک، منقول، و چیزهای واجد ارزش اقتصادی نیست، بلکه آن

« کنندها را نیز با هم مبادله میها و ضیافتهای نظامی، زنان، کودکان، رقصکمک

 (.5ص.، 0334، ترجمۀ اردبیلی، 0325)موس، 



 0510  مرداد و شهریور ،54، شمـارة 01 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

42 

 

مر  »(، 311ـ235، صص.0330)مهتدی، « سنگ صبور»های دیگری مانند افسانه 

)الوِل ساتن، « عهد ش  زفاف»( و 11ـ30)همان، صص.« سعادت )سعد و سعید(

کنند. بد نیست به این نکته هم ( هم از همین الگو پیروی می031ـ034، صص.0313

ا نجات دادن جان شاهزاده این فاطمه است که ب« سنگ صبور»اشاره شود که در افسانۀ 

دارد که با او ازدواج کند، یعنی این بار زن، خود به و شکستن طلسم، شاهزاده را وامی

 زند.مبادلۀ خویش دست می

خارکنی که عشقش دختر پادشاه را دوباره زنده »نمونۀ دیگر این الگو را در افسانۀ 

خارکن دختر مردة ( شاهد هستیم، با این توضیح که 450ـ441)همان، صص.« کرد

کند، این تیمارداری به آورد و در خانه از جسد وی مراقبت میپادشاه را از قبر بیرون می

انجامد و سپس خارکن با رضایت دختر و پادشاه با او زنده شدن دوبارة دختر می

 کند.ازدواج می

 

 . ازدواج در ازای آزادی2ـ4

ها و دیوها با وی دختر یا پسر از بندِ غولها قهرمان داستان بعد از نجات در این افسانه

ها معموالً مرد است که به کند. دور از انتظار نیست که در این افسانهازدواج می

زمان  ةهر چیزی در حوز»زندگ بنا به قول کمپبل جنگجویی و اعمال قهرمانانه دست می

غایی در تخیل، دوگانه است: گذشته و آینده، مرده و زنده، هستی و نیستی. اما زوج 

مذکر و مؤنث است، و مذکر مهاجم و مؤنث پذیرنده، و مذکر جنگجو و مؤنث رؤیابین 

های دوگانه یکی از (. تقابل011ص.، 0331، ترجمۀ مخبر، 0330)کمپبل، « است

طور که قبالً هم ترین مباحث ساختارگرایی و اندیشۀ لوی استروس است. هماناساسی

ند که در تقابل شوس، قوانین ازدواج موج  میاشاره شد، به عقیدة استرو
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اند که موج  ایجاد سمت فرهنگ پیش برود و همین قوانینفرهنگ/طبیعت، انسان به

 ند. شوهای با فرهنگ میجوامع و تمدن

لوی استروس مسئلۀ عمومی بودن نهی زنا با محارم را از طریق روشن کردن الزام 

کند. الزامی که تبادل در هر ازدواج، حل می شناسانۀ آن، یعنی همان الزامجامعه

کشد که سازد. سپس او این فرضیه را پیش میوجود چندین نهی را ضروری می

همسری )که توسط قانون ممنوعیت زنای با محارم واسطۀ وضع قانون برونبه

)وایزمن،  طبیعی به وضعیت فرهنگی میسر گشت تثبیت شد(، گذار از وضعیت

 (.35، ص.0332انیان، ، ترجمۀ رحم0331

ها همیشه موج  نجات جان دختر نیست، گاهی قهرمان داستان با البته این قهرمانی

عنوان پدر عروس( یا شهری که متعلق به پادشاه است،  نجات دادن جان پادشاه )به

شود که پادشاه به عنوان پدر، دخترش را به او پیشکش کند. لذا در اینجا موج  می

 وا مبادله را شاهد باشیم.توانیم دو نمی

 

 رهاییِ زن )یا مرد( .1ـ2ـ4

ای است که به ( روایتِ شاهزاده023ـ003، صص.0351)بهرنگی، « محمدملک»افسانۀ 

شود، دزدِ با ِ پدر )پادشاه( را پیدا کند. پسران تر خود، مأمور میهمراه دو برادر بزرگ

روند و هنگام نگهبانی به خواب میاما پسر اول و دوم  ،کنندبرای یافتن دزد کمین می

کند و پسران کند. دزد فرار میپسر سوم در زد و خورد با دزد، دست او را قطع می

رسند. این بار هم تنها پسر سوم یا همان پادشاه با دنبال کردن رد خون به چاهی می

رود. بعد از ورود به چاه ملک به انتهای چاه می کند ومحمد است که دالوری میملک

ها خوابیده شود که دیوی روی پای هرکدام از آنمحمد به ترتی  با سه دختر مواجه می

دهد. در ادامۀ محمد با شکستن شیشۀ عمر دیوها، سه دختر را نجات میاست و ملک
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رسیدن به بلو  و  تواند بعد از پشت سر گذاشتن مراحلی دشوار ومحمد میماجرا ملک

، 0333)انجوی شیرازی، « با  سی »تکامل، با دختر سوم ازدواج کند. افسانۀ 

 کند.هم از همین الگو پیروی می ــ های مختلفشبا روایت ــ( 230ـ215صص.

فرو رفتن در چاه آغاز سفری درونی برای رسیدن به کمال و نیروی معنوی است و 

کند. همچنین غار، ج این تعالی و تکامل را حاصل میقهرمان این داستان از طریق ازدوا

چاه، برج یا مکان محصوری که زنی در آن زندانی شده نمادی از آ ین گذار و تشرف 

، 0343شود )ستاری، استگ مرد با گذار از آن و رسیدن به مطلوبِ خود، مشرّف می

مد با دختر مح(. از سوی دیگر تکرار عدد سه در این داستان و ازدواج ملک33ص.

اند که معناداریِ ها گویای مراسمی آیینیسوم، نشان از آن دارد که این دست از داستان

نشانگر چرخۀ حیات و  از آن است. تکرار اعدادجمله تقدس اعداد، بخشی نمادها، از

 (.23، ص.0333زاده، نیا عمران و قیومیسیکل کامل طبیعت است. )ذبیح

ازایِ دالوری خود و آزادسازیِ زن، او را به چنگ در این افسانه، شاهزاده در 

شود که قهرمان در ازای ای این الگو وقتی آشکارتر میاما ماهیتِ مبادله، آوردمی

کند. رهاسازی مردانِ گروهِ زن، مثل پدر یا برادر یا مردم شهر و...، زن را تصاح  می

« نمکی»باید بگوییم که افسانه ها آشنا شویم، پیش از آنکه با چند نمونه از این افسانه

ای زن در ازایِ آزادیِ زن پیروی ( نیز از الگوی مبادله010ـ035، صص.0330)مهتدی، 

جمله در افسانۀ د که در برخی موارد استثنایی، ازکند. شاید باید یادآور شمی

های ( پسر که جانش به مدد راهنمایی014ـ35، صص.0351)بهرنگی، « هایوایای»

کند. در این دست از استثنا ات حتی اگر ات پیدا کرده، با او ازدواج میدختر نج

توان بر این چشم پوشید که این بار همچنان ازدواج را با ماهیتی تبادلی تصور کنیم، نمی

گیرد. در افسانۀ شود و خود عاملیت را به دست میزن از موقعیت انفعالی خارج می
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( نیز از 430ـ431، صص.0313)الون ساتن، « کرد شاهپورشاه که درد احمدشاه را دوا»

این الگو پیروی شده و شاهپور پس از نجات دادن خواهر ملکه از دست دیوها با او 

 کند.ازدواج می

 

 . رهاییِ مردانِ گروهِ زن2ـ2ـ4

شود. در در نمونۀ جالبی از این الگو زن در برابر رهایی مردانِ یک شهر، مبادله می

( حاکمان شهرها که 233ـ253، صص.0330)مهتدی، « تیغ()جهانگیس چل»افسانۀ 

که در « تیغجهان»ای به اسم های شاهزادهاند با دالوریاسیر یو ِ دیوها و اهریمنان شده

رهند و در ، راهیِ سفر شده است، از بند می«گیسچل»وجوی محبوب خود، جست

تیغ که شود. اما جهانش میتیغ پیشکازای این گشایشِ قومی، دخترِ حاکم به جهان

عوض دختران به یاران و پوشد و درگیس است از این دختران چشم میعاشق چل

وسیلۀ مرات ِ آن بهرسند. در اینجا تفکیک قدرت و تعیین سلسلهتیغ میمعاونان جهان

خواستنی به معاونان ترتر یا کماهمیتگیرد، بدین معنی که دخترانِ کمزن صورت می

ترین و بهترین دختر، قدرتِ ارشد باقی شدنِ مهم رسند تا قهرمان با صاح ن میقهرما

ها به نوعی مبادلۀ زن در میان آن»شود که مورد بومیان استرالیا متذکر میفریزر دربماند. 

شود. چون در میان بومیان استرالیا زنان ارزش تفکیک در امتیازات و قدرت منجر می

چنان که مردی که خواهران بیشتر یا دختران زیادتری داشت،  اقتصادی زیادی داشتند،

شد و حتی کسی که خواهر نداشت، قادر نبود زنی را صاح  ثروتمند محسوب می

 (.243، ص.0333)ادیبی و انصاری، « شود

کشتن اژدها و شکست نیروهای اهریمنی، نمادی است از شکستن موانعی که 

معنوی و روحانی و همچنین تشرف به اسرار و قهرمان داستان برای رسیدن به کمال 
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(.  بعد از این گذار است که گشایش 50، ص.0351ستاری، از آنان گذر کند )رموز باید 

شود که خره با پیرمردی رازدان مواجه میباألتیغ شود و جهانبرای قهرمان حاصل می

دانی و دربند گیس نیز زندهد. چلگیس را به وی نشان میراه و چاه رسیدن به چهل

کند. پدر دختر در ازای این کار، تیغ نجات پیدا میاهریمنان است اما با قهرمانی جهان

تیغ گیس به عقد جهاننهایت چلکند و دردختر را به وی پیشکش میدارایی و خود 

 آید. درمی

، 0351)بهرنگی، « آلتین توپ»های جمله در افسانهموارد متعددی از در

شود. ( نیز همین الگو تکرار می232-200)همان، صص.« یزتنت»( و 12ـ30صص.

، 0313)الوِل ساتن، « ترسیدماری که از زن غرغرو می»همچنین در افسانۀ 

(، مردی با باز کردن مار از دور گردن پادشاه، دخترش را به عقد خود 001ـ011صص.

 کند.اش را هم طل  میدرآورده و نیمی از دارایی

 

 ازای کاال. ازدواج در 3ـ4

شود. زن در ازای وضوح آشکار میای ازدواج بهها، ماهیت مبادلهدر این دسته از ازدواج

شود. گاه این کاال قبل ارزش مبادله میچیزی باارزش و حتی گاهی در ازای کاالیی بی

د، و گاهی بعد از گرفتن کاال، فرد برای جبران شوعنوان شرط مطرح میاز ازدواج به

نکتۀ مهم در این  شود دخترش را به عقد طرف مقابل دربیاورد.بور میپیشکش، مج

ها حضور گروه و خانواده است، یعنی معموالً این پدر دختر است که دست از افسانه

 شود دخترش را مبادله کند. کند، و در ازای آن مجبور میکاالیی را طل  می

، 0330)مهتدی، « اله قورباغهخ»نمونۀ طنزآمیزی از این نوا مبادله را در افسانۀ 

اش آورده ( شاهدیم. پیرمردی شلوار مرد همسایه را که باد به خانه033ـ025صص.
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ولی مجرد است، خواهان برگرداندن  ،پوشد. همسایه که مردی دارا و ثروتمندمی

اش یکی از دخترهایش را شود. پیرمرد که از شلوار راضی است، به همسایهشلوارش می

کند و دختر را به کند تا به جای شلوار، او را به زنی بگیرد. همسایه قبول میپیشنهاد می

و مجدداً شلوار  گرداندمیبرد. بعد از اتفاقات ناگوار، همسایه دختر را برخانۀ خود می

کند و همین کند، پیرمرد این بار دختر دیگرش را به وی پیشنهاد میخود را طل  می

د و بعد از برگشتن دختر دوم، دختر سوم هم به همسایه داده شومسئله دوباره تکرار می

در صورتی که کسی در ازدواج »فریزر است که شود. این داستان یادآور این قول می

نتواند از نظر مالی از عهده برآید، مجبور خواهد بود یکی از خویشان اناث خود را، که 

(، با 245، ص.0333یبی و انصاری، )اد« باشد، مبادله کندمعموالً خواهر یا دخترش می

آید و در این تفاوت که در اینجا پدر دختران که مردی فقیر است، از عهدة مالی برنمی

تر اشاره شد بنا به طور که پیشهمانکند. ازای یک شلوار، سه دختر خود را مبادله می

ن کاالها، یعنی تریمواد غذایی، صنایع دستی و مهم»گروهی های میاننظر استروس مبادله

 (. Strauss, 1969, p.61-Levi« )شودزن را شامل می

، 0351)بهرنگی، « قصۀ آه»را در افسانۀ  گونه ازدواجهای ایناز دیگر نمونه

گرفته، ای خاطر گلی که از غریبه( شاهدیم. در این داستان، پدر دختر به52ـ43صص.

های عامۀ ات پرتکرار در افسانهکند. این هم از اتفاقدخترش را به مرد پیشکش می

ایرانی و اولین مرحله از الگوی استس است که در آن، پدر برای برطرف کردن خواستۀ 

تر( بدون دانش و آگاهی با موجود دیگری )معموالً فرزندش )معموالً دختر کوچک

 (. افسانۀ030ـ031، صص. 0333کند )یاحقی و همکاران، شیطان( معاملۀ کورکورانه می

)الون « زندگی دختری که از پدرش تسبیح مروارید سوغاتی گرفت»گری هم با نام دی

( نقل شده که روایتی مشابه دارد و پادشاه دخترش را در 403ـ410، صص.0313ساتن، 
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آورد. همچنین در افسانۀ گیرد به عقد وی درمیازای تسبیح مرواریدی که از غریبه می

(، مادری در ازای نان و ماستی 423ـ425ص.)همان، ص« زن گرفتن حاجی نون نخور»

که پیدا کرده و با دخترهایش خورده، دو دختر خود را به نوبت به عقد حاجی 

 آورد.درمی

 

 . ازدواج در ازایِ امنیت 4-0

حدی هم به الگوی رهاسازی شباهت دارد، در تعداد کمی این الگوی ازدواج که البته تا

های رهاسازی ها با افسانه. تفاوت این دست از افسانهشودهای ایرانی دیده میاز افسانه

های رهاسازی دیو، غول یا قدرتی اهریمنی زن یا مردی از گروه در این است که افسانه

های خود آنان را زن را اسیر یا طلسم کرده است و قهرمان/ خواستگار با دالوری

اهیم پرداخت، خودِ خواستگار ها خوهایی که در این بخش به آناما در افسانه ،رهاندمی

است که به قدرتی جادویی/ شیطانی مجهز است و با ارعاب یا آزار مردانِ گروه زن، 

 کند.آنان را مجبور به مبادله می

( شاهدیم. 342ـ331، صص.0330)مهتدی، « بوعلی»نمونۀ این الگو را در افسانۀ  

رقی  طبابت، توانمند و بی کند و در علم وبوعلی در دربار پادشاه بخارا زندگی می

رود و بعد از مالقات اتفاقی با است. روزی بوعلی به قصر صدرجهان، پادشاه بخارا، می

های با موتیفِ عشق در یک نگاه آغاز شود. معموالً وقتی افسانهدختر او، شیفتۀ دختر می

به  ها و موانعی است که قهرمان باید طی کند تاشود، باقی داستان شرح سختیمی

مطلوب خود دست یابد. در ادامۀ داستان هنگامی که بوعلی عشق خود به دختر پادشاه 

ذاشتن شود و بعد از آن با پشت سر گکند، از شهر بیرون رانده میرا فاش می

کندگ به شهر ی که از شیطان فراگرفته است، دست پیدا میماجراهایی، به قدرتی ماورا 
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گیرد. پادشاه اش از پادشاه و درباریان زهر چشم مییا گردد و با قدرت ماورخود بازمی

کند که دخترش نیز برای اینکه درباریان و مردمش را از آزارهای بوعلی برهاند، قبول می

دستاوردی است که در قبال تسلیم کردن دختر،  به عقد وی درآورد. آرامش و امنیترا 

 گردد.به سرزمین شاهی برمی

کچل »توان به افسانۀ ها وجود دارد، میه این الگو در آنهایی کاز دیگر افسانه

کچل و »های دیگری از آن با نام ( و روایت325ـ315، صص.0351)بهرنگی، « سیاهمم

( اشاره کرد. در این افسانه نیز پادشاه 313ـ233، صص.0333)انجوی شیرازی، « شیطان

 آورد.د وی درمیبرای نجات جان خودش و ترس از قدرت کچل، دخترش را به عق

 

 . ازدواج در ازایِ آموزش4ـ4

ها، ازدواج در ازای آموزش است که البته با یکی دیگر از الگوهای مبادله در افسانه

ها عموماً به آموزشِ ها این آموزشایِ این داستانای/ اسطورهتوجه به ماهیتِ افسانه

یک سمت مبادله، خواهان ها یا حیله، جادو یا فنی خاص مرتبط است. در این افسانه

خواهد، یا دانستن آن حیله یادگیری فن و دانشی جدید است و این امر را برای خود می

هایی که چنین داند. یکی از افسانهیا فن را برای طرف مقابل )خواستگار( ضروری می

( 250ـ245، صص.0330)مهتدی، « شاه و وزیر»شود افسانۀ الگویی در آن مشاهده می

های ها و شعبدهو با حیلهاست ین افسانه روایتِ درویشی است که به شهر آمده است. ا

، برای یاد گرفتن این است کند. وزیر که شیفته شدهخود، پادشاه و وزیر را متعج  می

رود، اما درویش که دلش پیش دختر وزیر است، در ازای یاد مهارت نزد درویش می

اما وقتی ماجرا را با  ،کندخواهد. وزیر قبول مییها دختر وزیر را از او مدادن حیله

پذیرد. در ادامۀ داستان وزیر با فری  دادن گذارد، دختر نمیدخترش در میان می

 آموزد.های او را میدرویش، راز حیله
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اما در هر صورت  ،کنددر این داستان عاملیتِ زن از مبادله شدنِ او جلوگیری می

شده در ازای امورِ دهندة آن است که زن را میآموزش، نشانطل  کردنِ دختر در ازایِ 

های های دیگری از این نوا مبادله را در افسانهغیرمادیِ متعددی طل  کرد. نمونه

( و 014ـ35، صص.0351)بهرنگی، « هایوایای»(، 203ـ213)همان، صص.« کچلک»

 ( شاهدیم.420ـ403، صص.0333)انجوی شیرازی، « پسر خارکن»

 

 . ازدواج در ازای ذکاوت و دانش4ـ4

جمله شرایطی است که برای پاسخ دادن به سؤاالت و معماها ازها، در برخی از افسانه

شودگ گاه این شرط توسط خانوادة دختر نظر گرفته میقهرمان و خواستگار داستان در

ن هایی که ازدواج در آن از چنید و گاه توسط خود دختر. یکی از افسانهشومطرح می

( است. این 541ـ520، صص.0330)مهتدی، « ربادژ هوش»کند افسانۀ الگویی پیروی می

های افروز، شهروز و بهروز است. پدرشان افسانه روایتِ جهانگردیِ سه شاهزاده به نام

ها را از سفر به شهری به نام در عین حال که از کس  تجربۀ پسرانش خشنود است، آن

تر، پند پدر را نهایت به تحریض برادر بزرگاما پسران در. داردبرحذر می« نگارستان»

شوند. در آنجا روی دیواری، عکس دختر خاقان نادیده گرفته و بدان شهر داخل می

شوند. این غایت زیبارو میهبینند و هر سه عاشق این دخترِ برا می« میکوی»چین به نام 

زدواج وی با یک شاهزاده یا دختر خواستگاران زیادی دارد و پدرش نیز خواهان ا

یک از پس پسندد چون هیچشخصی متمول است، اما دختر هیچ خواستگاری را نمی

آیند. میکوی شرط ازدواج را زیرکی و ذکاوت ها و معماهای سخت وی برنمیآزمون

اما  ،روندداند. افروز و شهروز به ترتی  به خواستگاری میکوی میاش میهمسر آینده

ها و معموالً در افسانه ــمیرندگ بهروز که آخرین فرزند است می، هر دو میبعد از ناکا
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ها و با زیرکی از پس آزمون ــ هاستترین آنترین فرزند بهترین و ذکیکوچک

مسئلۀ ازدواج در این افسانه، باز هم به  کند.آید و با او ازدواج میسؤاالت میکوی برمی

که طوری کند، بهی انتخاب شوهر خود اشاره میگیری و اختیار زن براقدرت تصمیم

کند. او مورد ازدواج با شاهزادگان نیز پیروی نمیدختر حتی از نظرات پدر خود در

و وی را مورد آزمایش قرار  پرسدمیهمچنین برای ازدواج با یک مرد، سؤاالتی از او 

صرفاً با دیدن  سمت زن برقرار است کهدهد. در این افسانه، عشق از سمت مرد بهمی

وجود آمده، اما زن در ازای ازدواج، خواهان ذکاوت و عکس دختر روی دیوار دژ به

 دانش مرد است و توجه چندانی به ظاهر یا طبقۀ اجتماعی وی ندارد.

، 0351)بهرنگی، « پیراهن عروسی از سنگ آسیا»نمونۀ دیگر این الگو را در افسانۀ 

ای به شهر ایجان شاهدیم. در این افسانه شاهزادههای آذرب(، از افسانه034ـ030صص.

گوید اگر نتواند جواب معماهایش را بدهد، دختر او را به عقد خود آمده و به پادشاه می

آورد. پسرکی هم که دلدادة دختر پادشاه است در جمع حضور دارد و بعد از میدر

همچنین در افسانۀ رسد. جواب دادن به معماها و سؤاالت، به وصل دختر پادشاه می

(، کچل با محقق 332ـ303، صص.0333)انجوی شیرازی، « یک گردو بینداز بیاید»

ها را به عقد خود اند، دختران آنکردن تمام شروطی که پادشاه، وزیر و والی گذاشته

( هم ملکه 023ـ003، صص.0313)الون ساتن، « حاتم طا ی»آورد. در افسانۀ درمی

شود. همچنین در ازای جواب آن حاضر به ازدواج با جوان میسؤالی را مطرح کرده و 

)همان، « رحم گرفتمحمد که تقاص برادرانش را از دختر بیملک»در افسانۀ 

 ( شاهد الگوی حل معما هستیم.435ـ453صص.

ها، ازدواج پس از اختباری ها هم وجود دارد که در آننمونۀ دیگری از این افسانه

دارد. برای نمونه در افسانۀ بلکه از رازی پرده برمی ،ۀ معما نداردگیرد که جنبانجام می
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(، کلفتی 204ـ201)همان، صص.« گرفتغیرت پادشاه که از ماهی نر رو میزن بی»

کند و پادشاه به همین دلیل با وی ازدواج پادشاه را از راز خیانت همسرش مطلع می

 کند. می

 

 بندی. جمع4

های ایرانی حضور بارزی ای ازدواج در افسانهالگوی مبادلهطور که مشاهده شد، همان

های این توان در پس ازدواجای را میهای متفاوتی از رفتارهای مبادلهدارد و گونه

ها را در شمایی کلی تصویر ها دید. نمودار زیر الگوهای موجود در این افسانهافسانه

ها بیش از یک ها هستند که در آنافسانه طور که اشاره شد تعدادی ازکند. البته همانمی

طور مشترک کارکرد داردگ الگو فعال است، یعنی دو یا حتی سه مورد از این الگوها به

اما  ،ای کارکرد داشته باشدمثالً ممکن است عامل ثروت و عامل دانایی هر دو در افسانه

کند و پیدا می با حضور تقریباً همیشگیِ ثروت، این دانایی است که کارکرد خاص

تحقیق های موردکاررفته در افسانهای بهشود. در ادامه، الگوهای مبادلهبرجسته می

 نمایش داده شده است.
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 عامه یهاافسانه در ازدواج یامبادله یالگوها بسامد: 1 جدول

Table1: Frequency of Exchange Patterns of Marriage in Folktales 

ازدواج در  نام افسانه

ازای 

 درمان

ازدواج در 

ازای 

 آزادی

ازدواج 

در ازایِ 

 امنیت

ازدواج در 

 ازای کاال

ازدواج در 

ازای 

ذکاوت و 

 دانش

ازدواج در 

ازایِ 

 آموزش

      * راهراه و بی

مر  سعادت 

)سعد و 

 سعید(

*      

   *    خاله قورباغه

     *  نمکی

 *      شاه و وزیر

     *  گیسلچه

 *      کچلک

    *   بوعلی

      * سنگ صبور

  *     ربادژ هوش

   *    قصۀ آه

     *  آلتین توپ

     *  محمدملک

 *    *  ای وای های

پیراهن 

عروسی از 

 سنگ آسیا

    *  
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     *  تیزتن

    *   سیاهکچل مم

عهد ش  

 زفاف

*      

خارکنی که 

عشقش دختر 

دشاه را پا

دوباره زنده 

 کرد

*      

     *  با  سی 

شاهپورشاه که 

درد احمدشاه 

 را دوا کرد

 *     

زن گرفتن 

حاجی نون 

 نخور

   *   

  *     حاتم طا ی

کچل و 

 شیطان

  *    

ماری که از 

زن غرغرو 

 ترسیدمی

 *     

زندگی 

دختری که از 

پدرش تسبیح 

   *   
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مروارید 

سوغاتی 

 گرفت

ک گردو ی

 بینداز بیاید

    *  

 *      پسر خارکن

غیرت زن بی

پادشاه که از 

ماهی نر رو 

 گرفتمی

    *  

محمد که ملک

تقاص 

برادرانش را 

از دختر 

رحم بی

 گرفت

    *  

تعداد 

 31ها: افسانه

5 3 3 4 3 4 

 

 . نتیجه4

جوامع مختلف های اجتماعی در کند ساختاربندیگونه که استروس بیان میهمان

ها یکی از ای در ازدواجکندگ قوانین مبادلهجهانی، از قواعد و قوانین مشترکی تبعیت می

دهد چگونه بشر با وضع این قوانین، از وضعیت طبیعی و غریزی هاست. او نشان میآن

و به مدد این قواعد توانسته جوامع بزرگ و وسیع  رودمیسمت فرهنگ پیش خود به
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مندی را بین ها، ارتباطات قانونای در پس ازدواججاد کند. قوانین مبادلهانسانی را ای

و به موج  این قوانین، زنان در قبال مسا ل مادی و است قبایل مختلف پدید آورده 

های ایرانی نشان ها در افسانهشوند. تحلیل ازدواجمعنوی با زنان دیگر قبایل تعویض می

ها حاضر است. زنان در اکثر آن ــ در عین تنوا و تفاوتــ ای دهد که قواعد مبادلهمی

شوند. ها در ازای درمان، آزادی، امنیت، کاال، دانایی، آموزش و... مبادله میدر این افسانه

ها حضور دارد. عنوان عاملی آشکار برای مبادله، در بسیاری از افسانههمچنین ثروت، به

این مبادالت عاملیت دارند و شروطی را برای  ها زنان خود دردر برخی از این افسانه

ای، گیرند، اما در اکثر موارد صرفاً در قال  کاالیی مبادلهنظر میدر همسر آیندة خود

گردند. صحیح است توسط مردان قبیلۀ خود )معموالً پدر( به مرد دیگری پیشکش می

ای ها آینهدنیای افسانهاما  ،کندها تبعیت نمیکه زندگی واقعی لزوماً از الگوی افسانه

ای هاست. بدین ترتی  باید گفت که قواعد مبادلهبرای بازنمود دنیای ذهنی راویان آن

های عامه این شده و جاافتاده در ذهنیت ایرانیان است و افسانهدر ازدواج امری پذیرفته

 کند. روشنی آینگی میامر را به

 ها نوشتپی
1. Claude Levi-Strauss 

2. Binary Oppositions 

 منابع

 . تهران: دانژه.شناسیهای جامعهنظریه(. 0333ادیبی، ح.، و انصاری، ا. )

. ویرایش ا. قصۀ عامیانۀ ایرانی( 001های مشدی گلین خانم )قصه(. 0313الول ساتن، ل.پ. )

 مارزلف و همکاران. تهران: نشر مرکز.

. تهران: (0)گنجینه فرهنگ مردم، ج.  گل به صنوبر چه کرد؟(. 0333انجوی شیرازی، س.ا. )

 امیرکبیر.
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های عامه )با تکیه بر شناسی ازدواج در قصه(. شکل0335باقری، ن.، و میرزاییان، پریوش. )

 .043ـ000، 0، فرهنگ و ادبیات عامههای مشدی گلین خانم(. قصه

 . تهران: نیل.های آذربایجانافسانه(. 0351بهرنگی، ص.، و تبریزی، ب. )

 . تهران: خوارزمی.های خانواده و خویشاوندی در ایرانساخت(. 0352نام، ج. )به

 . تهران: ساکو.خانواده و فرهنگ(. 0333جهانبخش، م. )

های (. بررسی کاربرد اعداد یک تا پنج در افسانه0333زاده، ف. )نیا عمران، آ.، و قیومیذبیح

 .33-24، 00،  های ادبی و بالغیپژوهشمکتوب ایرانی. 

 .030-011، 10، چیستاهای شاهنامه. (. ساختار اجتماعی ازدواج0311االمینی، م. )روح

(. تهران: 0333ا. مقصودی ) . ترجمۀمادرساالری: زن در گسترة تاریخ تکامل(. 0315رید، ا. )

 آذین.گل

 . تهران: سروش.شناسی خانوادهای بر جامعهمقدمه(. 0304ساروخانی، ب. )

 .40-30، 011، هنر و مردم. 3شناسی (. رموز قصه از دیدگاه روان0343ستاری، ج. )

 .52-50، 015، هنر و مردم. 1شناسی (. رموز قصه از دیدگاه روان0351ستاری، ج. )

های ملی (. تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه0335ستاری، ر.، حقیقی، م.، و احمدی، ش. )

 .311-343(، 0) 3، زن در فرهنگ و هنر شناسی ساختارگرا.ایران از دیدگاه انسان

. تهران: سپیده های عامیانۀ ایرانیفسون فسانه: تحلیل و بررسی افسانه(. 0310سجادپور، ف. )

 سحر.

(. سهم کلود لوی استروس در نظریۀ مبادله. 0335غربی، م.ا.، واعظی، ه.، و عاملی، م. )

. تهران: بر ساختارگرایی لوی استروس درآمدیکننده(. رمضانی، و.ا.، و غربی، م.ا. )هماهنگ

 .014-000انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران، 

 (. تهران: نگاه.0330م. خنجی ) . ترجمۀتوتم و تابو(. 0303فروید، ز. )

 (. تهران: نشر مرکز.0331. ترجمۀ ا. مخبر )قدرت اسطوره(. 0330کمپبل، ج. )
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شناسی خانواده و خویشاوندی. رمضانی، سان( مکت  اصالت ساختار ان0335مقصودی، م. )

. تهران: درآمدی بر ساختارگرایی لوی استروسکننده(. ا.، و غربی، م.ا. )هماهنگو.

 .051-011انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران، 

 (. تهران: علمی و فرهنگی.0334. ترجمۀ ل. اردبیلی )رسالۀ پیشکش(. 0325موس، م. )

 زاده. تهران: هیرمند.. گردآوری م. قاسمهای کهن ایرانیافسانه(. 0330) مهتدی )صبحی(، ف.ا.

(. تهران: دانشگاه 0354. ترجمۀ ف. اردالن )شناسی خانواده و ازدواججامعه(. 0303میشل، آ. )

 تهران.

(. تهران: پردیس 0332ن.ا. رحمانیان ) ، ترجمۀلوی استروس: قدم اول(. 0331وایزمن، ب. )

 (.0313بلی: نشر و پژوهش شیرازه، دانش. )چاپ ق

های ایرانی با تکیه (. مطالعۀ برخی از افسانه0333پور، م. )یاحقی، م.ج.، قا می، ف.، و اسمعلی

 .032ـ030، 03، فرهنگ و ادبیات عامهبر الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استس. 
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