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Background research 

In addition to the books of Pegah Khadish, Anjovi Shirazi, Mehtadi, 

Zulfiqari, Jafari Qanavati, Mahjoub and Ali Ashraf Darvishian, among 

others in the field of popular literature who have dealt with the 

legends and folk tales of Persian literature, several academic articles 

have also dealt with the story of "Orange and Tangerine" from the 

viewpoint of structure of stories, mythology and the adaptation of 

symbols, such as Spargam and Mousavi (2010), Yazdan Panah and 

Qavami (2013), Ganjian et al. (2013), and Hemti (2016). Narrative 

analysis of the story of Naranj and Toranj in terms of language and 

gender was not observed in any particular article or book, but in some 

famous books that deal with the category of stories and its various 

narratives in popular literature, there are some examples of this story. 

For example, in the book Classification of Iranian Tales (1992), 

written by Marzelf, various narratives of Naranj and Toranj were 

collected and coded based on the list of global types of oral stories. In 

the book Culture of Myths of the People of Iran written by Darvishian 

and Khandan, the symbols of this story as well as its linguistic 

features are discussed. In the book Fables written by Mehtadi (1960), 

Iranian Tales (1973) written Anjawi Shirazi, No Key (1989) written 
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by Mihandoost, Culture of Kerman People (1974), written by 

Lorimer, Magazine of Fine Arts of the Country (1962) written by 

Sadegh Kia, Legends of Azarbaijan (1978), Behrangi and Dehghani, 

there are different narratives of Narenj and Toranj girls story. These 

sources have been used to analyze different narratives in this research. 

The main discussion 

Popular literature is one of the spiritual elements of popular culture 

and it includes a collection of narrative and non-narrative works in 

verse and prose, often in oral form, which are different from 

traditional Persian written literature in terms of structure and content. 

The audience of popular literature is ordinary people, of course, the 

wealthy also benefit from this literature, but in the construction, 

production, and dissemination of new narratives, the people prevail. 

Popular literature comes from uneducated or poorly educated people, 

and it is placed in formal and classical literature, which is created by 

intellectuals who master language and politeness. Moreover, its 

themes are derived from people's lives. 

Popular literature has different features such as simplicity of 

expression and language, unknown creator and origin, multiplicity of 

narrations and repetition, oral form of transmission, different themes 

and functions, a variety of genres and themes, general audience, wide 

historical scope, non-observance of literary rules and transformation 

according to the requirements of the time. “It provides the field for the 

variety of different narrations” (Zulfaqari, 2014, pp. 11-18). 

"The selection of specific language phrases and quotations is 

largely for the readers' understanding of the text, although the function 

of ideology is not necessarily the result of the author's conscious 

choice. "Word" as the smallest semantic unit is the important subject 

of this research. In fact, as members of a society with a similar culture, 

we agree to a certain extent about the words that are likely to go 
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together. The predictability of these links may lead to the realization 

of ideological goals and implicitly or explicitly control the readers' 

reactions, and suggest and remind specific meanings, and create 

ideological concepts. 

Links between words sometimes do not include patterns or repeated 

words and can be responsible for a mindset that is harmful to a group 

of people. Quantitative analysis removes repetitive patterns and then 

identifies important patterns; For this reason, it is considered a 

valuable tool for studies related to the relationship between language 

and ideology (Lorato, 2019, p. 31). 

In different narrations, according to the use of combinations that 

come together (by co-occurrence) or the constant occurrence of two or 

more words together, next to a focal word, which is also called "node 

word"; a special meaning resonance is created by the author or 

storyteller. In fact, it is possible to form a special semantic resonance 

by using cognates in a certain range, on the left or right of the word 

node, a phenomenon in which words are often associated with 

pleasant or unpleasant connotations. Therefore, it is possible to 

distinguish between positive and negative meanings and create 

different meanings for similar words in different texts, an act 

according to which the meaning of a word can be changed by 

replacing its words, which Stubbs calls "semantic engineering". 

In fact, the author is able to choose particular meanings instead of 

other meanings by repeatedly using a word in combination with other 

special words; therefore, the way a person repeatedly refers to 

language can affect his way of thinking (Stubbs, 1996, A. p. 92). In 

other words, even if the meaning is rarely fixed or independent of its 

use in the text, it can create changes in the meaning of words by 

changing the way words are used. 

All in all, the words in many texts and narratives can be combined 

with many lexical and syntactic combinations and patterns; they bring 
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a meaning and concept to the mind of the audience that is largely 

different and even novel from the expected and obvious meaning in 

the vocabulary of that language, to the extent that it even leads to the 

formation of an ideological message in the course of studies of a 

culture and language. 

This research aimed to highlight the difference between the 

meaning of a word as expected and the meaning in the texts that have 

been realized through the lexical and grammatical patterns in various 

narratives. First, it tries to identify the most frequent lexical units in 

the different Naranj and Toranj narratives. and then check their 

combinations. After that, it compares and examines their meaning 

according to common and customary words in Persian language with 

their meaning in the text of hadiths, and shows its relationship with its 

matching combinations. 

For this purpose, the story of "Dochter Naranj and Toranj" was 

selected from the old popular stories with its different narratives, and 

analyzed in terms of language and gender. So far, 23 different 

narrations of this story are available, and this article examines and 

compares 17 narrations. 
At first, the main points of the story were discussed, then, their 

similarities and differences were stated, and finally, 17 available 
narratives were compared with each other in terms of language and 
gender. The oldest narration, as is customary in a scientific research, 
was placed as the main narration and other narrations were compared 
and analyzed. Different narratives of the story from different cities 
were named and analyzed with abbreviations. The narrative of Naranj 
and Toranj that Fazlullah Mohtadi (Sobhi) narrated on Tehran Radio 
in 1935, was considered as the principle; therefore, the order was: the 
second narration in the book of legends (Sobhi): "A", the daughter of 
Naranj and Toranj (in Varamin's narration): "B", Naranj and Toranj 
(Sirjan's narration): "C", Naranj and Toranj (narrative) Bowanat Fars): 
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"D", Parizad or the daughter of Chel Anar (Gonabad narration): "Z", 
Haft Naranj (Kazron narration): "R", his grandmother's daughter 
Nazaideh (Isfahan narration): "Z", Naranj and Toranj (narration 
Natanz): "S", daughter of Shah Naranj (narration of Jahorm): "S", 
daughter of Karim Khayat (narration of Mahabad): "S", daughter of 
Souse Khayar (narration of Arak): "Z", Bulbul Khayark (narration of 
Ibrahim Abad Borujard) ): "I", pomegranate girls (Azarbaijan legends 
of Samad Behrangi): "Z", orange and bergamot (not the key - Mohsen 
Mihan Dost): "A", gold orange and bergamot (Kerman people's 
culture - Lorimer): "G" orange and Toranj (magazine of fine arts of 
the country - Dr. Sadegh Kia): "F". 

Result 
The approach presented in this research focuses on the verbal aspects 
of narratives and directs the audience's attention to multi-layered 
analysis in such a way that the reader's attention is shifted from 
individual words to the higher-level textual structures and aspects of 
the word change. In fact, by making such a comparison in the context 
of Zbanev, it is possible to depict the progress of the discourse on 
gender relations over time. In this research, we tried to analyze 
different narratives of Naranj and Toranj girl's story from the 
perspective of language and linguistic context in the selection of 
words and the semantic engineering from a gender point of view. This 
review is partly to recognize the extent of using semantic engineering 
to convey meaning in context. Therefore, the result indicated that the 
co-occurrence patterns, frequency and distribution of cases and even 
syntactic structures have a great influence on the words to the extent 
that the meaning of a word in the text cannot be recovered in the 
dictionary definitions. In fact, the meaning of a word is not 
independent from how it is used in the text. For example, the word 
“girl” is not used in the old belief and narratives as the initiator of the 
processes, but in this story, by choosing a different syntactic structure, 
bringing special attributes into the combination, it requires the 
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induction of a meaning and a concept that was previously used which 
is in conflict with readers' imaginations and expectations. 

Secondly, this idea has led to the realization that the combinations 
show some basic hypotheses about a word, in such a way that one can 
understand how to expand the previous meanings in the following 
narrations. The best example of the adjective "beautiful" for a girl is 
Naranj and Toranj, which in later narrations, by expanding it to 
compound combinations, validates the role-playing and truthfulness of 
the girl in all the narrations. 

The third point in this analysis shows how a word that is not 
dependent on gender, if used asymmetrically, can become a gendered 
word. Again, adjectives such as beautiful, the moon of the night, the 
sun's claw, one single seed, and Shah Parian for Naranj and Toranj 
girls in these narrations are very good examples in all narrations, they 
are listed as specific to the female gender in such a way that such 
adjectives are not allowed to be used for the king's son, who was much 
more dear and one of a kind. 
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 س نظریة زبان و جنسیتتحلیل روایی داستان دختر نارنج و ترنج براسا

 2فاطمه ابراهیمی، 1*لیال میرمجربیان

 (01/00/0410: پذیرش 22/10/0410)دریافت: 

 چکیده

های پریان اولین رویداد مهم اجتماعی شدن در زندگی کودکان اسـت  درواقـ    ها و قصهافسانه

بازأـا  ایـن أـیریر در     .ایـم های خیـالی أـیریر گرفتـه   ای از این داستانها به گونههمۀ ما انسان

هـای  از داسـتان « نـارن  و أـرن   »قصـۀ   های فرهنگ و اد  عامۀ هر ملتی آشکار است.مایهبن

های متفـاوأی روایـت   شفاهی قدیم عامیانه در اد  پارسی است که در مناطق مختلف به شیوه

هـای مختلـف از داسـتان نـارن  و أـرن  از مناـر زبـان و        بررسی و أحلیل روایت شده است.

جنسیت، به روش أحلیل محتوا، موضوعی است که در پژوهش حاضر بـدان پرداختـه خواهـد    

کنـد و اـاحپ پسـری    شرح زندگی پادشاهی است بدون فرزند، که نـذری مـی   ،نشد. داستا

پردازد که شاهزاده برای رسـیدن بـه دختـر نـارن  و أـرن       شود. داستان به شرح وقایعی میمی

روایات مختلف قصۀ دختر نارن  و أـرن  را از مناـر    گذارد. این پژوهش واژگانمی سر پشت

ژگان و در گام بعد مهندسی معنایی از دیدگاه جنسیتی بررسی زبان و بافت زبانی در انتخا  وا
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کند. این بررسی با هدف شناخت میزان استفاده از مهندسی معنایی برای انتقال معنا و أحلیل می

رخـدادی،  در بافت کالم شکل گرفته است. بنابراین نتیجه چنین خواهد بود کـه الگوهـای هـم   

گذارد، أا حـدی کـه   ها أیریر زیادی میی نحوی بر واژهبسامد و أوزی  موارد و حتی ساختارها

 أوان در أعاریف فرهنگ لغت بازیابی کرد.معنای یک واژه در متن را نمی

 .داستان، روایت، اد  عامه، دختر نارن  و أرن ، زبان، جنسیت های کلیدی:واژه

 . مقدمه0

هـا أوانـایی   هنگام که انسانها عمری به درازنای عمر انسان دارد. از آن ها و افسانهقصه

کار، أالش و أفکر یافتند، کوشیدند أا طبیعت و جامعۀ پیرامون خود را أفسـیر کننـد و   

های مختلف قصه، افسانه، نقاشی، شعر و موسیقی متبلور ساختند. این مقوله را در قالپ

 پردازی است  طرح موضوعات مردمـی در أرین هنر، قصه و قصهایأرین و أودهعمومی

ها در سـح  فرهنگـی   کننده که از عوامل عمدة فراگیر شدن قصهقالبی جذا  و سرگرم

 جامعه است.

ای رود و شامل مجموعـه شمار میاد  عامه ازجمله عناار معنوی فرهنگ عامه به

شکل شفاهی است که از حیث از آرار روایی و غیرروایی مناوم و منثور و اغلپ به

سنتی مکتو  فارسی متفاوت است. مخاطبان اد  عامه  ساختار و محتوا، با ادبیات

گیرند، اما در ساخت، أولیـد  اند، البته خواص هم از این ادبیات بهره میمردم عادی

سـواد یـا   های أازه و اشاعه، غلبه با مردم است. اد  عامه برآمده از مردم بیروایت

د کـه آن را  سواد است و در مقابل ادبیـات رسـمی و کالسـیک قـرار مـی گیـر      کم

هـای آن  مایهکنند  و نیز مضامین و درونفرهیختگانی چیره بر زبان و اد  خلق می

 برخاسته از زندگی مردم است. 

هایی ازجمله: سـادگی بیـان و زبـان، پدیدآورنـده و خاسـتگاه      اد  عامه با ویژگی

مایــه و نامشــخ ، أعــدد روایــات و أکــرار، شــفاهی بــودن شــکل انتقــال، درون
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ها، مخاطپ عام، دامنۀ أاریخی وسی ، مایهها و درونای متفاوت، أنوع گونهکارکرده

رعایت نکردن قواعد ادبی و دگرگونی به مقتضـیات زمـان  عراـه را بـرای أنـوع      

 (.08ـ00، ا . 0934سازد )ذوالفقاری، روایات متنوع فراهم می

خواننـدگان  های زبانی خاص أا حد زیادی برای درک قولها و نقلانتخا  عبارت

از متن است  اگرچه عملکرد ایدئولوژی لزومـا  نتیجـۀ انتخـا  آگاهانـۀ نویسـنده      

أرین واحد معنایی، موضوع مهم این پژوهش اسـت.  عنوان کوچکبه« واژه»نیست. 

ای بـا فرهنـگ مشـابه، أـا حـد زبـادی دربـارة        عنوان اعضـای جامعـه  درحقیقت به

بینی این پیونـدها  أوافق نار داریم. قابلیت پیشآیند، هایی که احتماال  با هم میواژه

طور ألـویحی یـا اـری     ممکن است به أحقق اهداف ایدئولوژیک منجر شود و به

های خوانندگان را کنترل کند، معـانی خـاص را محـرح و یـادآوری کنـد و      واکنش

 مفاهیمی ایدئولوژیک ایجاد کند. 

أوانند شوند و میهای أکراری نمیها گاهی شامل الگوها یا واژهپیوندهای بین واژه

آور اسـت. أحلیـل کمـی    دار طرز فکری باشند که برای گروهی از افراد زیـان عهده

کنـد  بـه   کند و سپس الگوهای مهم را مشخ  مـی الگوهای أکراری را حذف می

همین دلیل برای محالعات مربوط به ارأباط بین زبان و ایدئولوژی، ابزاری ارزشمند 

 ( 90، ص. 0933ود )لوراأو، شمحسو  می

( یـا آمـدن   0آییآیند )با همهای همهای مختلف با أوجه به کاربرد أرکیپدر روایت

واژة »همیشگی دو یا چند واژه با هم، در کنار یک واژة کانونی کـه بـه ااـحالح بـدان     

گویند  طنین معنایی خااـی أوسـن نویسـنده و یـا راوی داسـتان ایجـاد       نیز می 2«گره

ای خاص، چـ  یـا راسـت    آیندها در محدودهأوان با استفاده از همد. درواق  میشومی

ها اغلپ با مفـاهیم  ای که در آن واژهخاای را شکل داد. پدیده 9واژة گره، طنین معنایی

أوان بین معانی مثبت و منفی أمـایز  رو میازاینشوند. خوشایند یا ناخوشایند همراه می
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های گوناگون ایجاد کرد  عملـی  های مشابه در متنبرای واژه قائل شد و معانی متفاوأی

های آن أغییر داد، که استابز آن جایی واژهبهأوان با جاکه طبق آن معنای یک واژه را می

 نامد.می 4«مهندسی معنایی»را 

های خاص درواق  نویسنده قادر است با استفادة مکرر از یک واژه در أرکیپ با واژه

طـور  ای که فرد بهمعانی را به جای دیگر معانی انتخا  کند  بنابراین شیوهدیگر، گاهی 

 ،الـف  0331أواند بر طرز فکر او ارر بگذارد. )اسـتابز،  کند، میمکرر به زبان مراجعه می

( به عبارت دیگر، حتی اگر معنا به ندرت رابت یا مستقل از کـاربردش در مـتن   32ص. 

 ها ایجاد کند.أواند أغییراأی در معنای واژهها، میه از واژهباشد، با أغییر شیوه در استفاد

و  هاأوانند با همراه شدن با أرکیپهای متعدد میها و روایتها در متنبنابراین واژه

معنا و مفهومی را به ذهن مخاطپ متبادر سازند که با  الگوهای واژگانی و نحوی متعدد،

غات آن زبان، کامال  متفاوت و حتی بدی  باشـد  معنای طبق انتاار و بدیهی در فرهنگ ل

محالعاأی یـک فرهنـگ و    گیری یک پیام ایدئولوژیک در سیرأا جایی که حتی به شکل

 انجامد.زبان می

این پژوهش با هدف برجسته کردن أفاوت بین معنای واژه طبـق انتاـار و معنـا در    

های گوناگون أحقق یافته هایی که از طریق الگوهای واژگانی و دستوری در روایتمتن

بسامدأرین واحدهای واژگـانی را در روایـات مختلـف نـارن  و     کوشد ابتدا پراست می

ها ها را بررسی کند. پس از آن معنای آنآیند آنهای همأرن ، شناسایی و سپس أرکیپ

ها در متن روایات مقایسـه و  را طبق واژگان رای  و مرسوم در زبان فارسی با معنای آن

 کند.  آیند خود نمایان میهای همررسی و ارأباط آن را با أرکیپب

هـای  های کهن عامه بـا روایـت  از داستان« دختر نارن  و أرن »بدین مناور داستان 

ای دربـارة  ای افسـانه شود. قصهمختلف آن انتخا  و از نار زبان و جنسیت بررسی می
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روایت مختلـف از ایـن    29أاکنون شده است.  های گوناگونی روایتپریان که به شکل

 روایـت آن پرداختـه   هفـده قصه در دسترس است که در این مقاله به بررسی و مقایسۀ 

  .شودمی

هـا  های آنها و أفاوتهای االی داستان پرداخته و سپس شباهتمایهدر ابتدا به بن

کـدیگر  روایت در دسترس از نار زبان و جنسـیت بـا ی  هفده  نهایت شود و دربیان می

عنـوان  أرین روایت چنانچه در أحقیقات علمی مرسوم است، بـه میشوند. قدمقایسه می

هـای  روایت .شودگیرد و سایر روایات با آن مقایسه و بررسی میروایت االی قرار می

گذاری و بررسی خواهـد  حروف اختصاری  نام مختلف داستان از شهرهای گوناگون با

در رادیو أهران 0924اهلل مهتدی )ابحی( در سال که فضلرا روایت نارن  و أرن   .شد

نامیم  و به أرأیپ: روایت دوم که در دهیم و آن را اال میاند روایت اال قرار میگفته

 ،« »دختر نارن  و أـرن  )در روایـت ورامـین(:     ،«الف»)ابحی( آمده:  هاافسانهکتا  

پریزاد  ،«د»)روایت بوانات فارس(:  نارن  و أرن  ،«ج»نارن  و أرن  )روایت سیرجان(: 

اش دختـر ننـه   ،«ر»هفت نارن  )روایت کازرون(: ، «ذ»یا دختر چل انار )روایت گناباد(: 

دختـر شـاه نـارن      ،«س»نارن  و أرن  )روایـت نحنـز(:    ،«ز»نزاییده )روایت اافهان(: 

یـار  دختـر سوسـه خ   ،«ص»، دختر کریم خیاط )روایـت مهابـاد(:   «ش»)روایت جهرم(: 

دختـران انـار    ،«ط»آبـاد بروجـرد(:   بلبل خیارک )روایت ابـراهیم  ،«ض»)روایت اراک(: 

نـارن  و أـرن  )نـه کلیدــ محسـن مـیهن        «ظ»امد بهرنگـی(:   های آذربایجانافسانه)

نـارن  و أـرن     «غ»ـ لـوریمر(:     فرهنگ مردم کرماننارن  و أرن  طال ) ،«ع»دوست(: 

 «.ف»ر اادق کیا(: )مجلۀ هنرهای زیبای کشور ـ دکت
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  پیشینۀ أحقیق. 0ـ0

، (قنواأی) های پگاه خدیش، انجوی شیرازی، مهتدی، ذوالفقاری، جعفریبر کتا عالوه

هـا و  اشرف درویشیان و دیگران در گسترة ادبیات عامه کـه بـه افسـانه   محجو  و علی

ه در زمینـۀ  هـایی کـ  انـد و انبـوه کتـا  و مقالـه    های عامیانۀ اد  فارسی پرداختـه قصه

نـارن  و  »چند مقاله و پژوهش دانشگاهی نیز بـه قصـۀ    ،پژوهی نگاشته شده استقصه

جمله: شناختی و أحبیق نمادها  ازها، اسحورهساختار قصه لذا از منار اند،پرداخته« أرن 

از رمین اسپرغم و سـید مصـحفی موسـوی    « شناسی دختر نارن  و أرن نقد اسحوره. »0

از زهــرا « یـق نمادهــا در اسـحورة نــارن  و أــرن  و آزیـریس مصــری   أحب. »2(  0983)

فرشـتگان  ای مشـترک میـان زن  مایـۀ اسـحوره  بـن . »9(  0939پناه و آسیه قـوامی ) یزدان

از علـی گنجیـان و   « تـران نـارن  در قصـۀ نـارن  و أـرن      الغفـران و دخ  ۀزاد رسالمیوه

(. 0931از رقیـه همتـی )  « دکانهای پریان کوبررسی ساختار قصه. »4(  0939) همکاران

موضوع أحلیل روایی داستان نارن  و أرن  از نار زبان و جنسـیت در مقالـه یـا کتـا      

هـای  هـا و روایـت  اما در برخی از کتپ مشهور که به مقولۀ قصـه  ،خاای مشاهده نشد

: هایی از این داستان آمده است. برای نمونهاند، نمونهگوناگون آن در اد  عامه پرداخته

(، نوشتۀ اولریش مارزلف، أرجمۀ کیکاووس 0900) های ایرانیبندی قصهطبقهدر کتا  

هـای مختلـف داســتان دختـر نـارن  و أــرن      جهانـداری، انتشـارات سـروش، روایــت   

هـای شـفاهی،   های جهانی قصـه اساس فهرست أی بر آوری و کدگذاری شده کهجم 

فرهنگ شناخته شده است. در کتا   ربت و 418دختر نارن  و أرن  با کد جهانی »قصۀ 

و رضا خنـدان )مهابـادی(،   اشرف درویشیان علی(، نوشتۀ 0989) های مردم ایرانافسانه

های این داستان و همچنـین  جلد پانزدهم، انتشارات کتا  و فرهنگ، به نمادها و سمبل

تـدی  اهلل مهنوشـتۀ فضـل   هـا افسـانه  در کتا  های زبانی آن پرداخته شده است.ویژگی
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(، نوشتۀ ابوالقاسم انجوی شـیرازی،  0932) های ایرانیقصه  (، انتشارات امیرکبیر0943)

دوسـت، انتشـارات   نوشتۀ محسـن مـیهن   (0908) نه کلید  جلد اول، انتشارات امیرکبیر

کوشش دکتر فریدون وهمن، (، نوشتۀ د. ل. لوریمر، به0939) فرهنگ مردم کرمان  أوس

، نوشـتۀ  2ة (، شـمار 0940« )مجلۀ هنرهای زیبای کشـور »  یرانانتشارات بنیاد فرهنگ ا

، 2(، جلـد  0930) هـای آذربایجـان  افسانه  اادق کیا، چاپخانۀ سازمان سمعی و بصری

هـای مختلفـی از   نوشتۀ امد بهرنگی و بهروز دهقانی، انتشارات نقش جهـان، روایـت  

ی مختلـف در ایـن   هـا که بـرای أحلیـل روایـت    ارن  و أرن  آمده استداستان دختر ن

 پژوهش از این مناب  استفاده شده است.

 روش أحقیق. 2ـ0

از آلسـاندرا   های عامیانـه ها و قصهزبان وجنسیت در افسانهاین پژوهش براساس کتا  

 هفـده ای در های مقایسـه لوراأو، بر مبنای روش أوایفی و أحلیل کمی به بررسی داده

هـای اسـتابز، بـه مفـاهیمی     رفتن از پـژوهش پردازد و با کمک گشده میروایت انتخا 

کنـد و بـا   اشاره مـی « مهندسی معنایی»و « طنین معنایی»، «آیندهای همأرکیپ»همچون 

آینـد  هـای هـم  روایت به شناسایی أرکیـپ  هفدهگان پربسامد در ژآغاز أحلیل بسامد وا

میـزان   رسد. درواق  محالپ این مقاله أـا حـدی بـه شـناخت    ها میموجود در این واژه

ای کـه الگوهـای   شـود  بـه گونـه   استفاده از مهندسی معنایی برای انتقال معنا منت  مـی 

چنـان  رخدادی، بسامد باال و أوزی  موارد و حتی سـاختارهای نحـوی آن  آیندی، همهم

کند که أا حدی معنای یـک  گذارند که أقریبا  رابت میها در باف متن میأیریری بر واژه

 در أعاریف فرهنگ لغت بازیابی کرد. أوانواژه را نمی
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 داستان نارن  و أرن . 2

امـا از   ،ش چهـل زن داشـت  یحرمسـرا  یکی بود، یکی نبود، یک پادشاهی بـود کـه در  

خدا به من پسری بدهد یک حـوض   شد. آخرش نذر کرد که اگراش نمیکدام بچههیچ

ه بیاینـد و ببرنـد و   کنم و یک حوض پر از روغن، أا مردم فقیر و بیچـار پر از عسل می

قضا زن چهلمش براش یک پسر زایید. پادشاه خیلی خوشحال شـد و همـه   از .بخورند

خواسـت  طوری که دلش مـی أا آن جور اسبا  راحتی را برای مادر این پسر فراهم کرد

و بزرگ شد أا رسـید  این پسر را بزرگ کند. چندسالی گذشت، پسر پا به سن گذاشت 

دفعه یادش افتاد که شد. پادشاه یککه از جلوی پادشاه رد می یک روز .سالگی جدهبه ه

فـوری فرمـان داد   «. را ندادیم این پسر را با نذر و نیاز از خدا گرفتیم و أا حاال نذرمان»

در بیرون قصر سلحنتی دو أا حوض بزرگ یکی پـر از عسـل و یکـی را پـر از روغـن      

آمدنـد و  دسته بـا کاسـه و کـوزه مـی    ستهفقرا د .خواهد بیاید و برداردمی بکنند أا هرکه

آمـد کـه او هـم از     ین بین یک پیرزن قوزی با یک کاسـه ا بردند. درعسل و روغن می

ش گرفـت بـا   اپیرزن خنده عسل و روغن ببرد. پسر پادشاه از ایوان او را دید از ریخت

ن از قضای بد سنگ بـه کاسـۀ پیـرز    .أیر و کمان دستی، سنگی به طرف پیرزن انداخت

چه نفرینـی بـه أـو بکـنم کـه      »ها ریخت. پیرزن گفت: خورد و کاسه شکست و روغن

 پسر پادشاه«. عزیزدردانۀ پادشاه هستی برو که زحمت دختر نارن  و أرن  نصیبت بشود

دانـم بـرو از   دیگر این را من نمـی »گفت: « دختر نارن  و أرن  کدامست؟»آمد جلو که 

یرزن به دل پسر پادشاه نشست، یکسر آمـد انـدرون   حرف پ «.دانند بپرسهایی که میآن

از دختـر   کـه بـه أـو   »؟ گفت: «مادر! دختر نارن  و أرن  کدام است»از مادرش پرسید: 

در بـاالی   گویند در بیـرون شـهر  می»مادر گفت: « فالن پیرزن»گفت: « ؟نارن  حرف زد

 ،سـت   آنجارین دخترها در نـارن  و أـرن  أخوشگل کوه یک باغی است که در آن باغ،
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مـن  »گفـت:   پسـر پادشـاه  «. ها آنجا رفته سالم برنگشتهولی أا حاال هرکس به هوای آن

هرچه مادرش نصیحت کـرد کـه ایـن    «. خواهم بروم و یکی از آن دخترها را بیاورممی

مـرغ  »گفت: أرها خیلی رفتند و برنگشتند. پسر میگنده ات دور کن، از أوفکر را از کله

 «. ما  باید بروم و دختر نارن  و أرن  را بیاورمیک پا دارد من حک

چه نصیحت کـرد بـه   او هم هر« پسرت همچه هوسی کرده» پادشاه بردند که خبر به

پسـر  «. خدمت همراهـت کـنم  پیش پس بگذار چند أا غالم و»خرج پسر نرفت. گفت: 

 .راه افتـاد خره از سر طویله یک اسپ راهوار سوا کرد و باأل «.نه، باید أنها بروم»گفت: 

سـفیدی  دو سه فرسخی که از شهر دور شد، وسن احرا دید یک پیرمرد نورانی ریـش 

خواهم بروم به باغ می»گفت: «. جوان اقر بخیر» :جلوش سبز شد. پیرمرد به جوان گفت

ها خیلی :پیرمرد گفت«. نارن  و أرن  و از دخترهای آن جا یکی دو أا برای خودم بیارم

أرسم کـه أـو هـم یکـی از     راه افتادند اما به مراد نرسیدند. من می به این هوس، أو این

ها باشی، پس بهتر این است از این کار بگذری و برگردی به شهر خودت راحـت و  آن

کـه از رییـت    حـاال »پیرمرد گفت: «. رومنه هرطور شده می»گفت: «. آسوده زندگی کنی

ه یک جنگل، أوی آن جنگل پـر از  گردی این راه راست را بگیر و برو أا برسی ببرنمی

شکافی، هر چی غرش بزننـد و  ها راه را میاز وسن آن جانورهای درنده و گزنده است

کنـی همـین   نمی کنی رو به عقپ نگاهدندان نشانت بدهند اعتنا نکن. فقن کاری که می

روی. از جنگل کـه بیـرون رفتـی    روی رو به جلو أا از جنگل بیرون میطور راست می

یک ماده دیو پیری دم درش زیر درختی نشسته أا چشـمت   ای کهرسی به یک خانهمی

چه جور باید بـه  »که:  پرسیکنی و ازش میزبانی میکنی و خوشبه او خورد سالم می

و « بسیار خـو  ». پسر گفت: «دهداو راه و چاه را نشانت می .«؟باغ نارن  و أرن  رفت

 راه افتاد. 
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اما او هیچ اعتنـایی نکـرد و    ،انورها به طرفش حمله کردندجنگل، دید ج نرسیده به

أا از آن جنگل به بیـرون سـردرآورد  نگـاه کـرد دیـد یـه        طور راست رفت رفتهمین

با هفت زبان  دیو خوردای زیر درختی نشسته أا چشمش به مادهدیوی جلو در خانهماده

 زمین دیوزاد کجا؟ از جنگـل ای آدمیزاد! أو کجا »دیو گفت: پرسی کرد. مادهازش احوال

ات بلند اسـت و مـرادت بـه    شود ستارهپریان سالم رد شدی و اینجا رسیدی معلوم می

به سراغ باغ نـارن  و أـرن    »گفت: « آمدی؟ گویی اینجا برای چهکف. بگو ببینم چه می

 رسی.سالم می شود أا باغ همأا اینجا که سالم رسیدی معلوم می»دیو گفت: ماده«. آمدم

روی به بـاالی  گیری میگویم: این راه را میهایت را واکن ببین چه میاما خو  گوش

سیاهی به درخت بسته وقتی کـه بـه آن اسـپ رسـیدی، از      این کوه. سر کوه یک اسپ

مثل برق و باد راه  شوی. آن اسپ سیاهشوی و سوار آن اسپ میاسپ خودت پیاده می

رساند. وقتی که از دور به در باغ نارن  و أرن  می رود أا أو راساله را یک روزه مییک

کنی و با خـودت  دیدی أوی آن احرا یک حیوانی را شکار می در باغ نارن  و أرن  را

أـا اژدهـا را دیـدی     کنـد، بری. دم در باغ یک اژدهایی خوابیده و در را نگهبانی مـی می

وی أوی باغ. پای هـر  راندازی به طرفش، همین که مشغول خوردن شد میشکار را می

چینی و مثل بـرق  طور که سوار هستی نارن  و أرن  میدرختی، یک دیو خوابیده همین

کـه رسـیدی بـه آن    کنـی. وقتـی  و هر ادایی که به گوشت خورد اعتنا نمی گردیبرمی

بنـدی  کنی و اسپ سیاه را میوامی درختی که اسپ سیاه بش بسته بود اسپ خودت را

 «. رسندآن وقت دیگر به أو نمی که دیوهابرای این

همان راهی که نشانش داده بود، رفت أا رسید باالی کوه.  پسر خداحافای کرد و از

سوار شد. یک  فوری اسپ سیاه را از درخت واکرد و اسپ خودش را بست به جاش و

ساعتی که أاخت کرد از دور در باغ پیدا شد. دهنۀ اسپ را کشید و یک بز کوهی شکار 
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أا رسید به در باغ. دید. أا اژدها آمد به طـرفش،   انداخت روی اسپ و بعد رفت کرد و

انداخت جلوش و اژدها مشغول خوردن شد، پسر هم آمد أوی باغ، دید چه باغی  بز را

بکنی أوی این باغ هست، هوش از سـرش   ای که خیالاز هر گل و گیاه و درخت میوه

یابان بـاغ. هـیچ کـاری نکـرد امـا وقتـی       طور سواره رسید به وسن چهار خرفت. همین

 دست دراز کرد ،آمدطور که بتاخت از خیابان باغ به طرف در میخواست برگردد همین

 و چند أا نارن  و أرن  چید.

أـا دیوهـا از خـوا      .«آی چیـد، آی چیـد  »د، ادا بلند شـد:  همین که اولی را چی 

چید و از در باغ بتاخت و بیرون خودشان بجنبند دو سه أا دیگر هم  پریدند و آمدند به

امـا  «! شویبرگرد به باغ و اال کشته می» از در باغ که بیرون آمد ادا بلند شد که:  .آمد

جا همان درختی رسید که اسپ خود را آن ها نکرد و آمد أا بهپسر اعتنایی به این حرف

 نۀ مـاده دیـو  بسته بود. اسپ سیاه را جای اسپ خودش بست و راه افتاد. آمد از در خا

کنند، هم رد شد و وارد جنگل شد. باز همان جانورهای وحشی را دید که بش حمله می

از جنگل بیرون آمد. رسید کنار جویی، آبی بـه   اعتنایی نکرد و به عقپ هم نگاه نکرد أا

یکـیش را پـاره   »هایش درآورد. با خودش گفـت:  جیپ ها را ازدهن زد و نارن  و أرن 

از أـوش   که پاره کرد یک دختر مثـل مـاه شـپ چـارده    همین« چیست؟کنم ببینم أوش 

، زود پسر از أو خورجین نان درآورد  أا دهـنش گذاشـت   «نان»درآمد. أا درآمد گفت: 

افسوس کرد و یکی دیگر را پاره کرد از آن هم یک دختر درآمـد   افتاد و مرد. پسر آه و

از آ  پـر کـرد و بـه     جـامش را  پسر پادشـاه « آ »أر از اولی. أا درآمد گفت: خوشگل

طور دانه دانه نارن  و دهنش رساند. هنوز آ  به لبش نرسیده بود که این هم مرد. همین

دخترها درآمدند و یک چیزی خواستند وقتی بهشان داد مردند. أا  ها را پاره کرد وأرن 

  .ماند دانۀ آخری، آن را دیگر دلش نیامد پاره کند نگه داشت
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راه افتاد به طرف شهر خودشان، بیرون شهر همان پیرزن را دید. پیرزن  جا پسراز آن

رسیدم اما »؟ گفت: «أو را به خدا بگو ببینم به درخت نارن  و أرن  رسیدی یا نه»گفت: 

چه فایده به هزار زحمت چند أا نارن  چیدم و پاره کردم از أـوش دخترهـای قشـنگ    

آمـد آن  و أرن  همین یکی مانده که دلم نمی مردند. از آن چند أا نارن  درآمدند و همه

خواهی بماند و نمیرد، وقتی می اگر»پیرزن گفت: «. را پاره کنم مبادا این یکی هم بمیرد

پاره کردی و دختر از أوش درآمد، اگر گفت: نان آبش بده اگر گفت: آ  نانش بده أـا  

 پیرزن این را گفت و رفت. «. بماند

انی پیاده شد و نارن  آخری را پـاره کـرد. آن دختـر از    پسر همان جا زیر یک بیدست

پسر جـامش را آ  کـرد و   « نان»أر بود. دختر گفت: أر و پاکیزههمۀ آن دخترها قشنگ

دختر. دختر آ  خورد و بزرگ شد و شد یکدونه دختر حسابی اما سرأا پا  برد دم دهن

أـو دختـر   »پسر گفت:  «؟که هستی من اینجا چکار کنم؟ أو»لخت مادرزاد. دختر گفت: 

نارن  و أرنجی و من أو را از باغ نارن  و أرن  آوردم که زن من بشوی و من هم بچـۀ  

پسر گفـت:  « خواهی بکنی؟حاال چکار می»دختر گفت: «. یکدانۀ پادشاه این والیتم یکی

بروم از شهر برای أو رخت بیاورم و بـا دم و   جایی قایم کنمخواهم أو را اینجا یکمی»

 روم باالی این درخـت من می« خیلی خو »دختر گفت: «. گاه أو را وارد شهر کنمدست

 «. )بید( أا أو بروی شهر و برگردی

های آنجا، خانۀ یک کدخدایی بود که زن و بچه و یک کنیـز سـیاه داشـت.    نزدیکی

دختر باالی درخت بود این کنیز سیاه، کهنـۀ بچـه را آورده بـود بشـورد.      کههمان وقتی

افتاده بود  این خیال کرد شکل  نگاه کرد به آ ، عکس دختر نارن  و أرن  أو آ وقتی 

من به این خوشـگلی بـودم و خبـر نداشـتم! مـن دیگـر کنیـزی        »خودش است. گفت: 

ها را کهنه«. باید عروس پادشاه بشوم و خودم اد أا کنیز و غالم داشته باشمکنم مینمی
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هـا را  پس چرا کهنه»نشسته است گفت:  ه رانشسته برگشت آمد خانه. خانمش دید کهن

بس  کنم أا حاال هم هر چه کردمشوری نمیمن با این خوشگلی کهنه»گفت: « نشستی؟

«. خودت را نگـاه کـن  ینه یک خرده لی؟ برو دم آبا کدام خوشگ»خانمش گفت: «. است

ها کهنهرو و موهای وز کرده. خجالت کشید، سیاه آبله ینه دید اه اورتکنیز رفت دم آ

خودش حسا  کرد گفت:  را ورداشت برد دم جو . باز هم عکس دختر را دید و پای

اند که مرا بدأرکیپ نشان بـده  ینه را طوری داده درست کردهاین خانم من این آ حکما »

حیاط و ها را نشست و آورد ریخت أو بازم کهنه«. اش را بکنمبشوم کلفتی و من مجبور

مگـر دیوانـه   »یـر کـرد کـه:    یأغ ینه را شکست. خانمشد آرفت یک سنگ ورداشت و ز

من به این خوشـگلی  »گفت:  «ینه را چرا شکستی؟آری آچیست درمیشدی؟ این اداها 

ینه را اینحور دادی ساختند کـه مـرا بـد    کنیز نمانی آکه بی اما شما برای این ،و قشنگیم

ینـۀ خانـۀ   کنیزه رفت أـو آ  «.همسایه خودت را ببین ۀخانۀ ینأو آ برو»نشان بده. گفت: 

ها را با بچه ورداشت کرد و کهنه همسایه دید نه، حق با خانمش است، آمد عذرخواهی

 آورد سر جو.

 شـود اسـتاد  معلوم مـی »باز هم عکس دختر را دید خیال کرد خودش است. گفت:  

لم. گور پدر بچه و ااحپ بچه! ااال  مـن  گینه یکی بوده و من خیلی خوشأا آاین دو 

ها را کـه بـا   این حرف«. روم خانۀ پادشاهها و بچه را به آ  میدم و یک راست میهنهک

ادای خنده که بلند  .گرفتاش اختیار خندهشنید بیزد. دختره میخودش بلند بلند می

شد کنیز رو به باال نگاه کرد دختر را دید و فهمید که عکس دختر أو آ  افتـاده و ایـن   

ها را شست و بچه را هم أمیـز کـرد و   ت. زود زود، کهنهخودش اس خیال کرده عکس

اول سـالم   .درخـت  رفت به خانه و کارد محبخ را زیر پیراهنش قایم کـرد و آمـد زیـر   

خـواهم یـک دقیقـه بیـایم بـاالی      ای دخترجان! من مـی »گرمی به دختره کرد و گفت: 
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و ساده گیسـش   دختر ااف«. بده من بگیرم بیام باال درخت پهلوی أو. گیست را پایین

دختـره شـرح    ؟«أو کجا این کجا»را پایین داد و او هم گرفت و رفت باال. ازش پرسید: 

حال خودش را از سیر أا پیاز برای کنیز گفت و گفت حاال هم پسر پادشاه رفته رخـت  

خواهد سـر  که میبه بهانۀ این«. بگذار من سرت را بجورم پس»برام بیاورد. کنیز گفت: 

 د با کارد سرش را برید و انداختش أو جوی آ . دختر را بجور

یکـی دو روز   .های دختر که کنار جو ریخت یک درخت نـارن  سـبز شـد   خون از

دست لباس حریر و یک أاج مرا  و أخـت روان و فـراش   گذشت، پسر پادشاه با یک

ببرد. وقتی رسید پای درخت یکه خورد، دید بـه جـای    به پای درخت آمد که دختر را

بـه پسـر    به آن نازنینی و قشنگی یکدانه سیاه بر زنگی نشسته. أـا کنیـز چشـمش   دختر 

چرا این قدر طول دادی یکدست لباس آوردن که اینقـدر معحلـی   »پادشاه خورد گفت: 

اورت حاال کجا آن شـکل  اما این .دهدنشانی درست می ؟ پسر پادشاه دید که«نداشت

آفتا  خوردم »؟ گفت: «نحور سیاه شدیأو به آن سفیدی بودی چرا ای»اول کجا! گفت: 

گفـت:  «. کـالغ نـوکم زد  »؟ گفـت:  «ها چیست به اـورأت این آبله»گفت: «. شدم سیاه

ی است کـه  ای ندارد حنایپادشاه دید چاره پسر«. باد برد»؟ گفت: «های بلندت کوگیس»

 هایی که آورده بود بش پوشاند و أوی أخـت روان گذاشـتش و  به ریشش بسته. رخت

اختیار چشمش به آن درخت نارن  خورد آن دش به شهر. وقتی که خواست بیاید بیآور

امـا از غصـه، خـودش     .جلوی اأاقش کاشـت  را هم با خودش آورد به شهر، أو باغچۀ

به باغ رفتن و هفت هشت أـا   ،خورد که: بعد از این همه زحمت کشیدنخودش را می

یکی و درآمدن دختر به آن خوشـگلی!   ها و ماندن اینشدن همۀ آن نارن  چیدن و نفله

خورد نگاهش کند، چه خاکی به سر بریـزد و بـه   به این اورت که آدم دلش به هم می

خواد بری چه جوا  بدهد؟ فقن دلش را به کس و کار و مادر و پدر که بش گفتند نمی
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نـاز  که دختر أو سایه خوابید و به بود که ممکن است دوباره بعد از آناین خوش کرده 

حاال یک خرده بشنوید از درختی که دم باغچه  .اورت اولیش برگرددو نعمت افتاد به

زنـد  بـاد مـی   آید و گاهی کهکاشت: پسر و کنیز دیدند که این درخت أند و أند باال می

آید. کنیز فهمید که این درخت از خون آن دختر است. ای از أوش درمیبش ادای ناله

خواهم بگو نجار باشی بیاید أا مـن بگـویم کـه    یک أخت می من»به پسر پادشاه گفت: 

ایـن درخـت را از ریشـه    »وقتی نجار آمد کنیز گفت: «. چه جور أخت برام درست کند

، دیـد اـدای   «که آمد اره بگذارد وسحش و الوارش کند بکند و ببرد در دکانش  همین

درخـت را   د و سر سـاق جا پیدا شآید. در این بین همان پیرزن آنای از درخت میناله

کند و برد ازش یک دوک درست کرد که هر وقت دوکش خرا  شد یک یدکی داشته 

  .باشد

دو سه روزی گذشت  .اش را گذاشت أوی اندوقخانه باالی رفپیرزن دوک أازه

یک روز پیرزن اب  زود از خانه راه افتاد و رفت به بازار که پنبه بخرد. نزدیک ظهر که 

هاش شسته است! أعجپ ش جارو شده، حیاطش آ  پاشیده و ظرفدید اأاق برگشت،

بازار کار داشت. وقتی که برگشت دید  فردا باز أو؟ فردا نه پس«این کار کیست»کرد که: 

اند. ماأش برد که جنی از چاه بیرون آمده باز به قرار پریروز کارهای خانه را براش کرده

من باید بفهمم »کند، با خودش گفت: رها را میاش افتاده که کاپری از آسمان أو خانه یا

خواهد از خانه برود بیرون، در یعنی که می یک روز کارهاش را کرد«! ستا چه حسابی

 اأاق را هم پیش کرد آمد طرف در، کلید را أو کلیدون در انداخت یعنی در را بستم 

وی اأاق ها قایم شد. یک ساعتی که گذشت دید أولی رفت أوی باغچه الی درخت

 در، یک دفعه در را واکرد و جست أو اأاق آید، پاورچین پاورچین رفت پشتادا می

 گوید أو در نیا که درآمدم! دارد... دید یک دختری که اورأش به ماه شپ چارده می
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ما »کند. دختر أا پیرزن را دید وارفت. پیرزن آمد جلو و گفت: جور میواأاق را جم 

دختر بنا کرد از اول أا آخر « أو کی هستی؟ .داغت را نبینم ایشاءاهللشاءاهلل ما شاءاهلل 

 شرح حال خودش را با پسر پادشاه گفتن. أا آنجایی که دوک أرکید و از دوک جست

«. کنمأو دختر من باش من کارت را رو به راه می»بیرون. پیرزن خوشحال شد. گفت: 

کرد و خودش یک طرفش روشن میچراغش را  دیگر پیرزن دنیا به کامش بود. هر شپ

پسر  زدند. اما از آن طرفنشست و دختر یک طرف و از این ور آن ور حرف میمی

آید؟ و از اورت اول درمیپادشاه شپ و روز أو فکر و غصه بود که کی این دختر به

زد. پدر و مادرش وقتی حال او را حرف می شدت فکر و خیال همیشه با خودش

گفت:  باشی آمد ودار شدند، فرستادند عقپ حکیم، حکیمها هم غصهطور دیدند آناین

برای رف  غصه و خیال این پسر، زنجیر آبگین الزم است که مثل طوق درست کنند و »

پادشاه «. شودبه گردنش افتاد از غصه و خیال راحت می گردنش بیندازند همین که طوق

زنجیر »گفت:  ها گفت وآن وزیر دست راست و دست چ  را خواست و محلپ را به

درست کردنش کار هر کس نیست »؟ وزیر دست راست گفت: «آبگین از کجا پیدا کنیم

بیندازیم أو کوچه و بازار أا هرکسی بلد است بیاید درست  بهتر این است که جارچی

انداختند که  ها و بازارهافردا جارچی أو محله .«و انعام خوبی از پادشاه بگیردکند 

نجیر آبگین بلد است درست کند، بیاید که پادشاه برای پسرش الزم دارد و هرکس ز

برو »نارن  و أرن  این حرف را شنید به پیرزن گفت:  دهد. وقتی دخترانعام خوبی می

به من  ینۀ االشرطی که یک حیات خلوت با یک آبگو من بلدم درست کنم به 

خلوت بود قصر پسرش یک حیاط  قضا پهلوی. ازپیرزن رفت و به پادشاه گفت«. بدهند

حیاط. از آن  ینه برد أویبه پیرزن. پیرزن هم دختر را با آینۀ اال دادند آن را با یک آ

خواهند که أو از فکر و خیال آسوده بشوی میطرف به پسر پادشاه گفتند که برای این
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اهد خونتوانست درست کند جز دختر پیرزن که می کسزنجیر آبگین بسازند، هیچ

پشت بام  ینه آمد أو حیاط، پسر پادشاه هم رفت باالیدرست کند. روزی که دختر با آ

یک دختر خیلی قشنگ و پاکیزه  .سازندقایم شد که أماشا کند چحور زنجیر آبگین می

که این دختر به نارش آشنا آمد نشست دم حوض وسن حیاط پسر پادشاه دید مثل این

ینه احبت ه را جلوش گذاشت و شروع کرد با آینآو جایی این را دیده. دختر  آیدمی

شرح رفتن خودش به باغ نارن  و أرن   داد، دید کهکردن. پسر پادشاه هم گوش می

ینه عکس باغ نارن  و أرن  و چند أا دختر لخت و ی آأر آمد دید أواست. این طرف

ند، از أوش نمایان است، بعد همان دخترهایی که وقتی نارن  و أرن  را پوست ک برهنه

های دختر أا رسید به درخت و حرف دانگ هوش و حواسش را داد بهدرآمدند. شش

رفتن باالی درخت و کشته شدنش به دست کنیز و رفتن کنیز به جای او به خانۀ پادشاه 

از خون دختر درخت نارن  و أرن  سبز شدن و کندن درخت از ریشه و دوک پیرزن  و

ها را دید  دود از سرش بلند پسر پادشاه این دید. وقتی کهو بیرون آمدن دختر، همه را 

 اختیار راه پلکان را گرفت و آمد وسن حیاط و دختر را بغل زد و بردش أویشد بی

مادر هم أفصیل  .قصر خودش، فوری فرستاد مادرش را آوردند و أفصیل را براش گفت

ز خوشگلی و مقبولی و با جم  شدند و همه ا را به پادشاه گفت. اهل اندرون دور دختر

بستند و  ینروز شهر را آینمکیش انگشت به دهن ماندند. پادشاه فرمان داد هفت شبانه

بگو ببینم »چراغان کردند بساط عروسی راه انداختند. آن کنیز را هم ادا زد و گفت: 

شمشیر برنده به جان دشمنم اسپ »گفت: « برنده؟ خواهی یا شمشیراسپ دونده می

احرا ول  های کنیز را بستند به دمش و بهیک قاطر چموش آوردند و گیس «.دونده

دادند و آن پیرزن را هم که کاسۀ روغنش بیخودی و از روی هوس پسر پادشاه شکسته 
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، 0943قصۀ ما همین بود )ابحی،  .حرمسرا کردند شده بود آوردند و گیس سفید

 .(84-00ا . 

 تحلیل بسامد واژگان :1جدول 

Table 1: Word frequency analysis 

 پدر مادر کنیز پیرمرد پیرزن پادشاه دختر پسر روایات

 9 3 03 4 23 48 10 30 اصل

 0 2 00 0 1 43 33 43 الف

 2 4 28 3 99 40 03 03 ب

 1 1 22 1 1 02 29 21 ج

 0 8 00 1 02 1 34 9 د

 1 1 04 1 01 02 03 9 ذ

 1 1 0 1 04 2 8 8 ر

 1 1 2 1 4 0 3 0 ز

 1 1 1 1 0 2 8 2 س

 1 1 1 1 09 04 04 8 ش

 2 1 3 1 2 0 01 0 ص

 1 1 1 1 1 1 0 3 ض

 1 1 1 1 4 4 1 3 ط

 1 9 92 1 24 24 48 41 ظ

 0 0 1 1 03 4 48 0 ع

 3 00 03 1 8 03 98 91 غ

 0 0 1 1 2 09 20 3 ف
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  بـدین  دهـد های مختلف را نشان میها در متناعداد داخل جدول أعداد وقوع واژه

أرأیپ جدول بسامدی فوق  نمونۀ بسیار ساده از آمار واژگـانی اسـت کـه بـا سـاختن      

روایت  ها و معنای واژگان در زبان وهای مهمی بین متنآیندی به أفاوتهای همأرکیپ

های سنتی با رواج اسامی متعلق به یـک حـوزة   یابیم نسخهانجامد. برای نمونه درمیمی

ه خانوادگی )مادر، پیرزن، پدر، دختر، پسر، بـرادر، خـواهر، دایـه،    معنایی مشابه، به ویژ

شوند. برخـی دیگـر روایـات، واژگـانی متفـاوت معرفـی       دده، بی بی، ننه( أوایف می

کنند مانند: )دیو، لولی، کولی، کنیز، شهبانو، بلبل خیارک، دختر سوسه خیارک، مـال،  می

کنند أر سنتی هستند واژگانی را معرفی میمهایی که کخانه، پیر، پیر زال،(. روایتمکتپ

خانه، مال و ... در روایاأی که دختـر نـامی   أر است، مانند: مکتپکه با فضای قبلی بیگانه

مایۀ االی زیرا در کل روایات نقش ،ستهاخاص دارد نام او یکی از پربسامدأرین واژه

 گردد.  داستان حول زن و دختر می

 تمعنای واژه در باف. 1ـ2

بر مفهوم االی خود در زبان، مفاهیم رانوی دیگری نیز دارنـد  ها عالوهها و عبارتواژه

أوان از متن، موقعیت و بافت کـالم آن را دریافـت.   نامیم و میمعنایی واژگان می که بار

هـا و  . خنثـی هسـتند. واژه  9و  ،. منفـی 2 ،. مثبت0واژگان زیادی دارای سه بار معنایی 

الگوهـای رایـ  در   فت کالم خواه ناخواه ما را به شـناخت برخـی کهـن   معنای آن در با

کند أا خود الگوها کمک میسازد. شناخت کهنون میمفرهنگ و اد  هر سرزمینی رهن

هایی که با زنان و مردان، والدین و فرزندان در درون بافت فرهنگی خانوادگی و ارأباط

ین الگوهـا ضـمنا  مایـۀ کسـپ بیـنش      ا»پیش درک و شناخته شود  ازبرقرار است، بیش

هایی است کـه بـرای برخـی    ها و رضایتها )حتی در حد اجبار(، أرسدربارة انگیزش

( در روایـات از  24، ص. 0931)بـولن،   «ود و برای برخـی نـه  شافراد )زنان( فراهم می
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و آدا   بر أفکر و أیریر فراگیر و بانفوذ آن در زندگیهای عامیانه عالوهها و قصهافسانه

هـا بـر   های آشکاری پرداخت که در میان أیکید ایـن روایـت  و رسوم بایستی به أفاوت

های پریان، در انتخـا  واژگـان در بافـت کـالم شـکل      ها و قصهمحتوا و مفهوم افسانه

های زبانی در روایات گوناگون دربارة رویـدادی مشـابه،   گیرد. بنابراین أمام انتخا می

ای که ساختار نحوی یک متن و درخور أوجه خواهد بود  به گونهاورت بالقوه مهم به

اورت رمز درآورد و به نمایش گـذارد. در  أواند دیدگاه جهانی کاملی را بهأنهایی میبه

انداز، زبان ابـزاری اسـت بـرای حفـت و أغییـر. بـرای أصـویر کـردن چنـین          این چشم

هـا  ی جنسـیتی در زبـان و أرکیـپ   هاپذیری در زبان و روایت باید به مسئلۀ نقشأحبیق

 زبانی اشاره کرد.  

أوان با استفاده از أجزیه و أحلیل أغییرات اجتماعی و کالم، ارأباط بر این اساس می

متقابل بین أغییر در محتوا، أغییر در زبان و أغییر در بافت گستردة اجتماعی و فرهنگـی  

 متون، أسری  ایجاد کرد.    با هدف افشای نقش عملکردی ایدئولوژی در شیوة معنایی

 دختر. 2ـ2

کنـد، أغییـر و   برجسته مـی « دختر»ای که خحوط همخوانی را در واژة أرین جنبهنزدیک

در أمامی روایـات شخصـیت ااـلی    « دختر»أنوع آن در أکرار در بافت روایات است. 

اـر  أرین عناآید و نقش آغازگر دارد و در طی نقل روایت، جالپداستان به حسا  می

 آیند در این واژه است.  های همواژگانی مربوط به أرکیپ

آیند افت زیبا و زیباأرین است کـه در  در روایات شفاهی، پربسامدأرین أرکیپ هم

هـای  رود. ظاهرا  واژة زیباأرین، دختـر را از داللـت  کار میساختار مواوف و افت به

ایـن اـفت بـا    « ر»ااـل و  کند. در روایت ضمنی و ظریف موجود در واژه سرشار می

هایی همچون: دختری مثل ماه شپ چهارده و قشنگ أواـیف شـده اسـت. در    عبارت
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بـا  « ض»با عبارت: دختری مثـل پنجـۀ آفتـا   در روایـت     « ج»و « الف»، «ش»روایت 

شود. با أوجـه بـه سـاختار    أرکیپ: دختری که در زیبایی مثل و مانندی ندارد محرح می

ها یـا سـفیدند و یـا    ها در آنعامیانه، که حوادث و شخصیت هایساده و خحی داستان

سیاه )حد وسن ندارند( آوردن افاأی از این دست شخصیت دختر را در این داسـتان،  

ه لآفـرین سلسـ  نمایـد. وی آغـازگر و نقـش   ای مینایر و أا حدی اسحورهشخصیتی بی

هـا از آگـاهی و دانـش    افتد و در أمامی آنحوادری است که برای پسر پادشاه اأفاق می

 برد. زنانۀ خود بهره می

ها جـای دارد یـادآور   فرشتگان در باززایی معشوق که در دل میوهمایۀ مرگ و زنبن

های عامیانـه،  ای در داستانهای اسحورهها و شخصیتاسحورة ایزدگیاهی است. اسحوره

انسـانی اسـت،   عواطف و قوة أخیل را بیدار کرده و بر موضوعاأی که میـراث جمعـی   »

هایی که هنوز هم بعد های پریان و داستانهای یونانی، أمامی قصهکند. اسحورهاشاره می

دهنـد، چـون   شوند، مستقال  در روان به زیسـتن خـود ادامـه مـی    از هزاران سال نقل می

  .(28، ص. 0931)بولن،  «ی را در خود دارندعنااری از حقایق انسان

کنندة بـاور  ، أداعی«دختر شاه پریان»واژة دختر، عبارت  آیند برایهای همدر أرکیپ

العـادة آنـان و نقـش پـر رنـگ آن در      اساطیری به زن و پریـان زیبـارو، نیـروی خـارق    

أوانستند ظاهر خـود را  که می»های عامیانۀ فارسی است. موجودات فوق طبیعی داستان

را به مردان أحمیل کرده و از شکل زنان زیبا درآورند، ارادة خود أغییر دهند، خود را به

حقیقت چنین افتی دختـر  . در(010، ص. 0934)کرأیس،  «استفاده کنندآنان در کارها 

ای مسـتقل، در نقـش قهرمـان ااـلی ظـاهر      را در روایت دختر نارن  و أرن  به گونـه 

زند، فعال است و ذهنیت خود را به منصۀ ظهور سازد که موان  را از سر راه کنار میمی

، نمـاد شـکار و مـاه، دسـت در     «آرأمیس»الگوی رساند و بدین أرأیپ او را به کهنمی



 0810فند  بهمن و اس ،84، شمـارة 01 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

)ر.ک:  زنـد دست یکدیگر داشتن و به دنبال عالیق و عشق خویشتن رفـتن، پیونـد مـی   

با این باور چنین افتی در مقابل اـفت زیبـاأرین، شخصـیت     .(33، ص. 0931بولن، 

أـوان در أعـاریف فرهنـگ    ها را نمـی لتیک از این دالکند که هیچدختر را أوایف می

هـا را ارائـه   طـرف از واژه زبرا فرهنگ لغت، أفسیری بـی  ،لغت ذیل دختر مشاهده کرد

دهد و ساخت زبانی موجود در بافت داستان دختر نارن  و أرن ، چنین مفهـومی را  می

 کند.به واژه القا می

أرن  برای واژة دختر آمـده  آیند دیگری که در داستان دختر نارن  و های همأرکیپ

کننـدة  ای ایـران القا است هر کدام بـه نـوعی در أصـویر اسـاطیری و فرهنـگ اسـحوره      

گوناگون است  سوسه خیار، بلبل خیارک هر کدام حکایـت   آفرینی دختر به انحاینقش

های زندگی و حل مسائل دارد.  موهای بلند دختر از آمادگی دختر برای مقابله با چالش

کنندة اسحورة ایزدنباأی است. از سویی دیگر نارن ، أرن  و انار ش با آ ، أداعیو پیوند

ها بیرون های دختر چل انار، اناری و نار که در بیشتر روایات، دختر از دل آندر أرکیپ

آید با باورهای کهن و اساطیری ایران درهم أنیده شده است. مثال  أرن  و نارن  نماد می

شـد و انـار نشـانۀ برکـت و فرزنـدآوری و      و باروری شمرده مـی  بختی، بهروزی،نیک

همواره در پیوند با عشق و زایش بود. پیرو همین باورها دختر زیبارو از یا همسر آیندة 

 آید. ها بیرون میشاهزاده از میان این میوه

 مادر    . 1ـ2

سـیاری از  یـرا ب ز ،سـت الگوهاأرین کهنالگوی مادر یکی از بنیادیبه اعتقاد یونگ، کهن

الگوی مادر در شکل مثبت خود ممکن اسـت  گیرد. کهنبر میکهن الگوهای دیگر را در

شـکل نامـادری،   به شکل مادر، پرستار، دایه، مادربزرگ و ... و در شکل منفی خـود بـه  
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، 0932)ر.ک: یونـگ،   ، گور یا أابوت و ... نمـودار شـود  جادوگر و ساحره، مار یا افعی

 .فصل سوم(

های موجـود آمـده أنـوع زیـادی     در أمامی روایت« مادر»هایی که برای واژة أرکیپ

شـود. بیشـتر مـوارد از    ندارد و در سه أرکیپ مادر، مادر پسر و زن پادشاه خالاه مـی 

آیند هستند استفاده شده است  گـویی حـاکی   های همأرین أرکیپافت ملکی که شای 

شود. با أوجـه بـه   سی با مادر أرکیپ نمیاز این حقیقت است که درواق  هیچ واژة قامو

هـایی  هـای زن بـا واژه  محین واژگانی در این داستان از دیدگاه سنتی دربارة شخصـیت 

سـیتی متـداول در گذشـته أعلـق     هـای جن کند که به زندگی در خانه و نقشحمایت می

أـر  این باور  را در أرکیـپ زن پادشـاه ملمـوس    .(49، ص. 0933)ر.ک: لووراأو،  دارند

 بینیم.می

 کنیز.1ـ2

واژة کنیز در داستان، درواق  ضد قهرمانی است که در طول روایت با اعمال خویش بـر  

آیندی که برای های همکند. أرکیپسر رسیدن پسر به دختر نارن  و أرن  مان  ایجاد می

کنندة باور به نیروهـای شـر در جهـان ایـران باسـتان      واژة کنیز آمده است أمامی أداعی

 ست. ا

کـه مسـتقیما  بـه أـن مردمـان      یکی آن»در ایران باستان قائل به دو نیروی شر بودند، 

گشت أا مجالی یابد کـه بـه أـن    که در اطراف أن مردمان میبرد و دیگری آنحمله می

( و بـا نـام   23 .، ص0934)کرأیس، « مردمان و جانوران و محصوالت آنان گزند برساند

شد. در فارسی امروز معادل ساحر و جـادوگر از کلمـۀ   یاد می( از آنان jatuیاأو ) کلی

کنند برگرفته از واژة دئوه به معنی ایزد یا ایزد دروغین. گروه دیگـری از  دیو استفاده می

شـوند کـه بیشـتر    موجودات مادینۀ بد یا شر، پئیریکا )همان پری فارسـی( خوانـده مـی   
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وش اـحرایی، شـها  راقـپ،    های مختلف همچون مـ ها فعال بودند و به اورتشپ

رساندند. بدأرین شدند و به آنان گزند میفریفتند، ظاهر میزنانی زیبارو که مردان را می

هـا  دیو است که در روایات متیخر زرأشتی از جانپ شمال، منشـی همـۀ بـدی   ها مادهآن

 .(91)ر.ک: همان، ص.  آیدمی

آیند برگرفتـه از  های همرکیپهای گوناگون دختر نارن  و أرن  بیشترین أدر روایت

رو، همین باور اساطیری باستان است  کنیز سیاه، دده سیاه، دیپ و دیو، کنیز سـیاه آبلـه  

اساس آنچه در ادبیات فولکلور ایران موجود اسـت  برلولی، کولی و پیر زال دیوی و ... 

 رنگ است. دیکی دیو و آدمیزادگان، بسیار پردر برخی موارد نز

ای أصـور  وجودی مافوق طبیعی است که بـا شـکل و سـیمای ویـژه    درواق  دیو م

هـای  ها معموال  سیاه هسـتند بـا دنـدان   های متعددی دارد. آنشود و خویشکاریمی

های کلفت و سـیاه و گهگـاه بـا چشـمانی آبـی.      های گراز، لپبلند همچون دندان

هستند   مـثال    افزارهای فراانسانی مجهزگاهی چاالک و زیرک. به جادو و أمام رزم

أوانند از قالبی به قالـپ دیگـر درآینـد.    نیروی پیکرگردانی دارند و در هر لحاه می

 دهـا و شـیر  شکل زنان زیبا و بیشتر به شکل گـورخر، مـار، آهـو، اسـپ، اژ    گاه به

 (.94ـ99، ا .0930)ابراهیمی، 

ن  بـه  در روایت مردم کرمان هر هفت دیو که برای رسیدن پسر به دختر نارن  و أر

بینیم که کمک قهرمانـان نیـز از   ها میحقیقت در روایت  درکنند، زن هستنداو کمک می

مجمـوع کـل   در سـازد. رنـگ و برجسـته مـی   نـث را پر زنان هستند که نگاه جنسیتی مؤ

قهرمان )کنیـز( و  رسد که هم قهرمان )دختر( و هم ضدروایات گفتمانی زنانه به نار می

های مـذکر داسـتان   آن مؤنث هستند و در مقابل شخصیتهم کمک قهرمان )دیوها( در 

خرد و نـاأوان هسـتند کـه در برابـر سـلحۀ زن      )پسر( و )پادشاه( موجوداأی منفعل، کم

 شوند. ستمگر )کنیز(، أسلیم می
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 پسر. 1ـ2

های اشـاره و ملکـی،   شده، ذیل استفادة افتنکتۀ قابل أوجه در أمامی روایات بررسی

خـوانی نشـان   ای ملکی ارائه شده است. همانحور که خحوط هـم هنبود أقارن در افت

شـود کـه نشـانگر    هایی أرکیپ مـی های مؤنث أقریبا  با اسماند واژه و شکل افتداده

ارأباط امیمانه و نزدیک است  در اورأی که افت ملکی مذکر، بیشتر برای احبت 

هـای زیبـا،   مثـال: اـفت   رود. بـرای کار مـی ها یا دربارة شخصیت مرد بهدربارة دارایی

خوشگل، بلند باال، مثل ماه شپ چهارده، مثل پنجۀ آفتا ، مثل شاه پریان، مقبول، یکـی  

که برای رود  حال آنکار مییکدانه، مثل قرص قمر و ... برای دختر و جنسیت مؤنث به

 پسر پادشاه که به دنبال رسیدن به چنین دختری با عنـوان دختـر نـارن  و أـرن  اسـت     

شود، و أنها در مـواردی انـدک بـا اـفت     های ملکی دیده میبیشترین بسامد در افت

 شود. جوان همراه می

هایی مانند: پسر جوان، پسر جون، ای جوان، پسر پادشاه )با برای پسر پادشاه أرکیپ

شود و فقـن در یـک   بسامد زیاد(، شاهزاده و أنها در روایت مهاباد با نام احمد نقل می

افت دردانه که افتی مشترک با دختر نارن  و أرن  است آورده شده است. با  مورد با

آینـد و انتخـا    هـای هـم  أوان چنین استنباط کرد که گویی بـا أرکیـپ  این أفاایل می

واژگان در بافت واژگانی خاص در روایات مختلف، بـرای واژگـان در بـافتی خـاص،     

شود  مفهومی که ذیـل  اطپ القا میمعنایی خاص از سمت نویسنده یا راوی به ذهن مخ

هـا بـه   رسد برخی افتنار میآن، بهبرشود. عالوهآن واژه در فرهنگ لغت، یافت نمی

های پسـر در روایـات متعـدد دختـر     اند، یعنی طبق ویژگینقش جنسیتی خاای وابسته

هایی همچون: شاه پریان، ماه شـپ چهـارده، پنجـۀ    گاه با افتنارن  و أرن ، پسر هیچ

ها به جنسیت خاص مؤنـث  شود. گویی این افتآفتا ، قرص قمر و ... أوایف نمی
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کننـدة حـس   کار رفته است بیشتر أداعیهایی که برای پسر بهأعلق دارد. بنابراین افت

 مالکیت مردانه و در اختیار پادشاه است.

 ها: بسامد صفت2جدول 

Table 2: Frequency table of adjectives 
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 های مشترک در روایات متعددمایهبن. 1

لحـاظ کثـرت أکـرار    های عامیانه موضوعات مشترکی وجود دارد که بـه در أمامی قصه

های مشترک در روایات مایهشوند. بنهای مشترک داستانی قلمداد میمایهها و بنموأیف

 ند از:اموجود از این قصه عبارت

ها نـذر و نیـاز سـرانجام اـاحپ پسـری      ون فرزند که پس از مدتپادشاهی بد. 0

 شود می

 . برخورد پسر پادشاه با شخصی )پیرزن( و نفرین یا دعای او برای پسر 2

  پسر در یافتن دختر نارن  و أرن  و راهنمایی کمک قهرمان اول. پیگیری 9

 . چیدن نارن  و أرن  4

 . زنده ماندن أنها یک نارن  3

 دختر بر باالی درخت و رفتن به شهر برای آوردن لباس  . گذاردن1

 . آمدن کنیزک بر سر چشمه، رفتن او به باالی درخت با کمک دختر،0

 . کشته شدن دختر به دست کنیز 8

 ئی( روییدن یای، ش. از خون دختر درختی )شاخۀ گلی، پردنده3

 کند . کنیز خود را به جای دختر معرفی می01

 اجبار پسر پادشاه و ازدواج وی با کنیز یرفتن به . پذ00

  ساختن گهواره از چو  درختی که از خون دختر روییده. 02

 ای از آن چو  به خانه أوسن پیرزنی . بردن أکه09

 نارن  و أرن   تر. أمیز شدن خانۀ پیرزن به دست دخ04

 رؤیت دختر أوسن پیرزن . 03

 های گردنبند کنیز ته کردن دانهگویی برای فرزند پسر پادشاه و یا رش. قصه01
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 . رفتن دختر نارن  و أرن  به خانۀ پسر پادشاه و أعریف کردن سرگذشت خود 00

 . شناسایی دختر أوسن پسر پادشاه و کیفر کنیز و فرزندش.08

 ،اشکال متفاوأی دارد. بعضـی از ایـن روایـات    ،های مختلفمراحل فوق در روایت

أـرین اـورت   است. اما در کلـی  شدهاضافه  هابه آن چیزهایی و نیستند ایچند مرحله

 آشـنایی پسـر بـا نـام و موجودیـت     . 0ت: اس نمایانمرحلۀ زیر در روایات متعدد  چهار

 .او دسـت آوردن مجـدد  بـه . 4  از دسـت دادن او . 9  جو و یـافتن او وجست. 2  دختر

زیـرا کـه    ،عـا د  شـود با دعا ـ نفـرین پیرزنـی آغـاز مـی     « نارن  و أرن » ۀحرکت افسان

زیرا کـه در   ،دختری محلو  است و نفرین دست آوردنحاالش برای قهرمان قصه، به

، 0989 دست آوردن دختر، قهرمان باید رن  فراوانـی ببـرد )درویشـیان و خنـدان،    راه به

 .(42-40 ا . 

 های داستان نارنج و ترنجبررسی و تحلیل روایت. 4

 هااول: شیوۀ آغاز روایت مؤلفة. 1ـ1

پادشاه یا  اورت که  به ایناستیکسان  «ف»و  «ر»، « »های اال، شیوة آغاز روایت

حوضی پـر از   نیکی کنند )معموال  ،کنند که اگر ااحپ فرزندی شوندهمسرش نذر می

شـکند و  کنند( و شاهزاده کوزة پیرزنی را میوقف می عسل، شیر یا روغن را برای فقرا

 «ط»، «ض» ،«ش»های کند که عاشق نارن  شود. روایتپس از آن پیرزن او را نفرین می

ی بـین  ئـ های جزولی أفاوت ،نیستندهای نام برده روایت اهت بهشببی  هم أقریبا  «ذ»و 

با گفـتن   «غ»و  «ع»، «ظ» ،«ص»، «س»، «د»، «ج»، «الف»های . روایتشوددیده میها آن

ند و شـاهزاده عاشـق دختـر    شوکند آغاز میحکایتی که کسی برای شاهزاده أعریف می

علـت  هـایی اسـت کـه شـاهزاده بـه     هـم از روایـت  « ز»روایـت   .شودنارن  و أرن  می

  .روددنبال دختر نارن  و أرن  میگریزد و بهاش میهای ناخواهریدسیسه
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 دوم: راهنمای شاهزاده برای رسیدن به دختر نارنج و ترنجمؤلفة . 2ـ1

جـوی دختـر نـارن  و أـرن  راهنمـایی      وا در جستشاهزاده ر ،در روایت اال مددکار

دیـو هسـتند. شـاهزاده از عهـدة     روایت مرد پیر و ماده کند. راهنمای شاهزاده در اینمی

به اژدها غذا  که نباید به عقپ نگاه کند، بایدجمله اینآید ازانجام وظایف مختلفی برمی

ده باید همیشـه بـه دختـران    بدهد و به اداهای أرسناک اطرافش نباید اعتنا کند. شاهزا

بـه  این نکته در اساطیر ایران نسبت  خواهند بدهدکه می عکس چیزی را ،نارن  و أرن 

دیوها معموال  أمایل دارند آنچه را که »کاربرد است که رهای عامیانه پافعال دیو در قصه

و منش  شود، وارونه انجام دهند. خاستگاه چنین باوری دربارة خصلتگفته می هابه آن

)ر.ک: ابراهیمـی،   «اکوان دیو در شـاهنامه مشـهود اسـت   دیوان در داستان نبرد رستم با 

نتیجـه  آورد و درها را از میوه بیرون مـی زودأر از هنگام آن البته معموال  .(93، ص.0930

 ظـاهرا  هـا آ  و نـان بدهـد و    أوانـد بـه آن  نمی اندطور که خواستهزیرا همان ،میرندمی

 .بردها جان سالم به در میآخرین آن

 جملـه کارهـایی کـه   درویش است. شـاهزاده از اده، شاهز مددکار« الف»در روایت  

سوزن و جارو به جای اشیای شکسته  ،دهد این است که به دیوهای نگهبان باغانجام می

اند فـراهم  خواسته را لف آنچهادختران نارن  مخ دهد. شاهزاده باید برای زنده ماندنمی

او لباس  کند أا شاهزاده براید و دختر خودش را در درختی در کنار چشمه پنهان میکن

  .و أاج بیاورد و او را با غالم و فراش و دم و دستگاه وارد شهر کند

جملـه  نجـام دادن وظـایف مختلفـی برآیـد از    شاهزاده باید از عهدة ا« ظ»در روایت 

اعتنـا باشـد. در ایـن    هـا بـی  به آنو  که به اداهای عجیپ و غریپ باغ گوش نکنداین

آورد موق  از میوه درمـی ها را بیدست آورد و چون آنروایت شاهزاده باید چهل انار به

مانـد. زمـانی کـه شـاهزاده     میرند و فقن دختر موجود در آخرین میوه باقی مـی می همه
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چشـمه  دیگـر در درختـی در کنـار     هایدختر مثل روایت ،رود برای او لباس بیاوردمی

  .شودپنهان می

پیری بود که ضمن نصیحت او به نرفتن،  ،مددکار و راهنمای شاهزاده« ع»در روایت 

ا راهنمایی کنـد.  دهد أا دخترش او رشاهزاده می نشانی دخترش را که یک دیو است به

دیوهـا   جمله کارهایی که شاهزاده باید انجام بدهد ایـن اسـت کـه بـا    در این روایت از

های قبـل  دست بیاورد و طبق روایت. در این روایت او باید سه عدد انار بهمهربان باشد

دسـت  لبتـه شـاهزاده دو انـار را از   ها بدهد کـه ا آن زمانی که آ  و نان خواست باید به

  .مانددهد و فقن انار آخر برای او باقی میمی

ملـه  جاش دیـو اسـت. از  راهنمای شاهزاده برای رسیدن به خواسـته «  »در روایت 

ها را بـا  دیوهای نگهبان را بیهوش کند و میوه کارهایی که باید انجام بدهد این است که

را  هـا آورد و باید خواستۀ آندست میچو  بچیند. در اینجا شاهزاده سه عدد نارن  به

رود أا برای او سـاز و دهـل   سری  برآورده کند أا از بین نروند و زمانی که شاهزاده می

دختر در درختی در کنار چشـمه پنهـان     ببرد را با آواز و سرو ادا به شهربیاورد و او 

  .شودمی

معلم مکتپ مال یا  ،راهنمای شاهزاده برای رفتن به باغ نارن  و أرن « ج»در روایت 

شاهزاده باید انجام بدهد این است که دیو را  جمله کارهایی کهاوست. در این روایت از

 آورد )طبـق سـایر روایـات( و زمـانی کـه     دسـت مـی  رن  بهبکشد. شاهزاده سه میوة نا

رود أا برای او لباس بیاورد دختر در درختی در کنار چشـمه پنهـان   شاهزاده به شهر می

 .شودمی

اش خالۀ اوست. از کارهایی راهنمای پسر برای رفتن به دنبال خواسته« د»در روایت 

« ذ»را بـا چـو  بچینـد. در روایـت     هـا  میوه که شاهزاده باید انجام بدهد این است که
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اش پیرزن است. شاهزاده باید چهل انار بچیند راهنمای شاهزاده برای رسیدن به خواسته

و ماننـد روایـات    مانـد روند و فقن یک انار باقی میدست میها ازکه سی و نه عدد آن

  .دشود أا شاهزاده برای او لباس بیاوردیگر دختر در درخت کنار چشمه پنهان می

ها را بـا چـو  بچینـد و    راهنمای شاهزاده پیرمرد است. او باید میوه« ر»در روایت 

برد. شاهزاده هفت عـدد نـارن    ببا خود  بین بردن دیوها مقداری نمک و سوزنبرای از

 دختـر در بـاالی   ،رود برای او رخت و ساز و نقاره بیاوردچیند و و قتی شاهزاده میمی

کنند أا به دیوها به او کمک میماده« ذ»در روایت  .شودن میدرختی در کنار چشمه پنها

او کمـک   شـاهزاده بـه   زیرا ،بخشدها را به او میمیوه ،اش برسد. خواهرزن دیوخواسته

 .آوردکند و أیغی را که در پای اوست برایش درمیمی

سـت و همـۀ   اش گداراهنمای شاهزاده بـرای رسـیدن بـه خواسـته    « س»در روایت 

راهنمای شاهزاده پیرزن اسـت.  « ش»در روایت  .های دیگر استت همانند روایتاأفاقا

، چیند. باید بیسـت میـوه بچینـد و طبـق سـایر روایـات      ها را با چو  میشاهزاده میوه

گذارد. در این روایـت  شاهزاده برای آوردن لباس او را در باالی درخت کنار چشمه می

باز کردن در بسته، جا به جا کردن غذای خر و  ز،شاهزاده باید کارهایی مثل بستن در با

راهنمای شاهزاده پدر او و حضـرت خضـر   « ص»در روایت  .سگ و ... را انجام بدهد

بستن در بـاز و   هستند. در این روایت هم باید شاهزاده کارهایی مثل باز کردن در بسته،

ایت شاهزاده باید بستن اسپ خودش به جای اسپ دیگر و ... را انجام بدهد. در این رو

روایات دیگر شاهزاده برای آوردن دم و دسـتگاه دختـر را در    چهار خیار بچیند و طبق

  .گذاردباالی درختی در کنار چشمه می

اش کنیزک است. میوه از راهنمای شاهزاده برای رسیدن به خواسته« ض»در روایت 

ز او لبـاس، غـذا و زیـور    و دختران خیـار ا  چیندگیرد. شاهزاده سه خیار میزن دیو می
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نشاند و خواهند و مانند روایات دیگر شاهزاده دختر را باالی درخت کنار چشمه میمی

راهنمای شـاهزاده  « ط»در روایت  .رود أا برای او غذا و طال و لباس بیاوردشهر می به

نشاند آورد و دختر را باالی درخت گردو میدست میپیرزن است. شاهزاده سه خیار به

راهنمای شاهزاده در این روایـت مـادر او و مـاده دیـو     « غ»در روایت  .شهر برود أا به

 ها را عملی کند مـثال  آن هایاست. شاهزاده باید با هفت ماده دیو برخورد کند و حرف

مسیر دیوهای نگهبـان بـاغ    کارهایی مثل ریختن نی، شیشه، نمک، زغال و کف دریا در

راهنمای شاهزاده مادر اوست. و دیو هـم بـه او   « ف»روایت ها. در آن بین بردنبرای از

کردن در بسته، بستن در  کند. در این روایت هم شاهزاده باید کارهایی مثل بازکمک می

باز، انداختن درخت ایستاده و ایستاده کردن درخت افتاده را انجام بدهد. شـاهزاده سـه   

 خترارة راهنمای شاهزاده به سوی دروایت مورد نار دربهفده  أمامیدر  .چیندمیوه می

هـا، قـرار دادن دختـر در    میـوه  نارن  و أرن ، انجام وظایف و کارهای گوناگون، چیدن

  .یئهت وجود دارد مگر در چند مورد جزباالی درخت کنار چشمه و ... شبا

 سوم: عملکرد کنیزک در مواجهه با دختر نارنج و ترنج مؤلفة. 1ـ1

کـه عکسـی کـه در آ  چشـمه مشـاهده      ز آگاه شدن از ایندر روایت اال کنیز پس ا

برد و خود را به جـای او  بین میاو را از کرده است، عکس دختر نارن  و أرن  استمی

 اش و أغییرات آنهای شاهزاده که از او دربارة چهرهدهد و در پاسخ به پرسشقرار می

علت أـابش  به : سیاهی اورتکهاین جملهآورد  ازهای متفاوأی میبهانه ،کندال میؤس

ها ایجاد شده، باد موهای بلند را با خود ها بر ارر نوک زدن پرندهآفتا  است. جای آبله

را باور کند و بـه عروسـی بـا او     ککه حرف کنیزدارد جز اینن ایبرده و شاهزاده چاره

  .رضایت بدهد
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ای بلنـد را بـا   سیاهی کنیزک به علت أابش آفتا  است، باد موهـ « الف»در روایت 

ای حاال شده است. شاهزاده چاره خود برده و ادای کلفت و گرفته از سرماخوردگی

که حرف کنیز را باور کند و به عروسی بـا او رضـایت بدهـد. در ایـن     بیند جز ایننمی

جان بدو کند و با چو  خیزران )نی( جادویی باز جسد دختر را پیدا می، روایت باغبان

سـیاهی اـورت کنیـزک    « ظ»در روایـت   .پـذیرد به دختری خود می بخشد و او رامی

 ها به دنبال او نگرانأابش آفتا  است، چشم او از آن جهت چ  شده که مدت دلیلبه

بینـد  ای نمـی چون خیلی زیاد ایستاده است. شاهزاده چاره ،ستبوده و پاهایش بزرگ ا

« ع»در روایـت   .ایت بدهـد بـا او رضـ   که حرف کنیز را باور کند و به عروسـی جز این

هـا  ها بر ارر نوک زدن پرنـده أابش آفتا  است، جای آبله دلیلسیاهی اورت کنیزک به

پـذیرش  جـز  یسـت  ای نچـاره    و بـاز بر ارر أابش آفتا  است ایجاد شده و ریختن مو

  .رضایت دادن به عروسی با ویو  های کنیزکحرف

هـا از آن  ش آفتا  است، کلفتی لـپ أاب دلیلسیاهی اورت کنیز به«  »در روایت 

هـا بـه   چشم از آن جهت چ  که مـدت  رو است که خیلی زیاد با خودش حرف زده،

های   و باز پذیرش حرفاندها گیسوان دراز او را جویدهدنبال او نگران بود و گنجشک

ها از آن جهت ریز شده که به دنبال شاهزاده نگران بـوده،  چشم« ج»در روایت  .کنیزک

هـا ایجـاد   ها بر ارر نوک زدن پرندهجای آبله أابش آفتا  و دلیلاهی اورت کنیز بهسی

أابش آفتا ،  سبپسیاهی اورت کنیز به« د»در روایت  .  و پذیرش شاهزادهشده است

ها به این دلیل است لپ آید از بس نگران شاهزاده بوده و کلفتیاز چشمان کنیز آ  می

  .نهایت عروسی با شاهزاده  و درف زده استها حرکه خیلی زیاد با کالغ

کنـد و بـه عروسـی بـا او     شاهزاده کنیز را به جای دختـر سـوار مـی   « ذ»در روایت 

علت أابش آفتا  و بینی بـزرگ  سیاهی اورت کنیز به« ر»در روایت  .دهدرضایت می
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سیاهی « ص»در روایت  .کرده است علت آن است که در حین گریه مرأپ آن را پاکبه

در  .علت أابش آفتا  است و باد موهای بلنـد را بـا خـود بـرده اسـت     اورت کنیز به

کنـد و در پایـان داسـتان شـاهزاده بـا      شـاهزاده خـانم را اسـیر مـی     ،کنیز« ض»روایت 

« ط»در روایـت   .کنـد با او عروسـی مـی   دهد وهای دیو شاهزاده را نجات میراهنمایی

در  .های کنیز را باور کنـد و بـا او ازدواج کنـد   که حرفای ندارد جز اینشاهزاده چاره

هـا در ارـر نـوک زدن    رنگ سیاه کنیزک در ارر أابش آفتا  است، جای آبله« غ»روایت 

در  هـا را بپرانـد.  چون مجبـور بـوده اسـت کـالغ     ست و کنیزک ادایش گرفتههاپرنده

هـا  بلـه أابش آفتا  به چهـرة اوسـت، جـای آ    دلیلسیاهی چهرة کنیزک به« ف»روایت 

 نیـز در این بخش  موهای بلند را با خود برده است. هاست و بادنوک زدن پرنده دلیلبه

جزئیـات  هـا بـه   از روایـت  رخـی در ب أنهـا ها شباهت زیادی با هم دارند و اکثر روایت

  .أری اشاره شده استکم

 چهارم: تبدل دختر نارنج و ترنج در مقابله با کنیزکمؤلفة . 1ـ1

برد. عروس روید که شاهزده آن را با خود میاز خون مقتول گیاهی می در روایت اال

شـود.  ای ایجاد مـی بقایای آن همواره چیز أازه اما از ،ببرد نبیکوشد آن را ازدروغی می

 .دوشمیسبز  یخون دختر که کنار جوی آ  ریخته بود درخت نارنجاز در این روایت 

ت و سر و بدن او را به آ  داد خون دختر که دختر را کش ،وقتی کنیز« الف»در روایت 

هـا را  پیرمرد باغبان مرواریـدها را دیـد و آن   ،شده بر خاک ریخته بود به مروارید أبدیل

و أـن   برداشت و از درخت نی ادایی شنید که گفت این نی را ببر و از شـیرة آن سـر  

 دختر ،ی کنیز کولیوقت« ظ»در روایت  .بریدة دختر را به هم بچسبان أا دختر زنده شود

در آ  هل داد و گردنبند او را باز کرد. دختر أبدیل به درخـت نسـترن شـد و لـپ      را

هـا  آن ،کندها أوجه میشاهزاده فقن به گل متوجه شد،کنیز  اما زمانی که ،ایستاد چشمه
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را از شاهزاده گرفت و  چینچین شدند. دده سیاه عرقها أبدیل به عرقرا پرپر کرد. گل

چین کبوأر قشنگی آنجا نشسته کبوأر را برداشـتند  کرد. شاهزاده دید به جای عرق پرت

از مدأی که باردار شد گفت مـن ویـار کـردم کبـوأر را بکشـید مـن        بعد و رفتند. کنیز

درخـت چنـار    .از جایی که خون کبوأر ریخته بود درخت چناری روییداما باز  ،بخورم

  .هم برای گهوارة بچۀ کنیز بریده شد

دختر زشت بر سر دختر نارن  کوبید و دختر در أنۀ درخـت ناپدیـد   « ع»در روایت 

های درخـت  شاهزاده با ریشه ،قح  کردند شد و زمانی که به خواست پادشاه درخت را

وسیلۀ کنیز کشـته شـد از قحـرة    که بهدختر بعد از این«  »در روایت  .مینوس شده بود

آمد که همیشه هر کجا کـه   وجودوأۀ گل سرخی بهخونی که از او بر زمین ریخته بود ب

دختر بعد از کشـته شـدن   « ج»در روایت  .رفت سایۀ آن بر سر شاهزاده بودشاهزاده می

از محـل  امـا   ،شود بعد به دستور کنیز کبـوأر را کشـتند  وسیلۀ کنیز به کبوأر أبدیل میبه

هایی که ک قح  کردند. نینی بیرون آمد. نی را برای گهوارة بچۀ کنیز ،شدن کبوأر کشته

ها را به نانوایی دادند أـا در أنـور   داد. آنمی در گهواره گذاشته بودند فرزند کنیز را آزار

  .بسوزاند. در أنور نانوا أبدیل به سنگ خیلی قشنگ و اافی شد

های سـرو و  أبدیل به درخت ،وسیلۀ کولیدختر بعد از کشته شدن به« د»در روایت 

وقتـی   .شوددختر بعد از کشته شدن به کبوأر سفیدی أبدیل می« ذ»یت در روا .کاج شد

اضـمحالل خـورجین،    بعـد از  آیـد خـورجینی بـه وجـود مـی     ،شـود کبوأر کشـته مـی  

شود بعد از کبـوأر دوبـاره   آید. بعد از آن دوباره به کبوأر أبدیل میدستی پدید میچو 

شـود.  خت به کبوأر أبدیل مـی های درشود. یکی از شاخهأنومندی أبدیل می به درخت

سوزاند که ارری از آن باقی را هم می های آنکنیز بعد از خوردن گوشت کبوأر استخوان

  .شودای از استخوان که بیرون پنجره افتاده بود أبدیل به دختر میاما أکه ،نماند
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« ز»در روایـت   .دختر بعد از کشته شدن به درخـت نـی أبـدیل شـد    « ر»در روایت 

که کبوأر را کشـتند از  شود و بعد از اینبعد از کشته شدن ابتدا به کبوأر أبدیل میدختر 

از خون دختـر بعـد از کشـته    « س»در روایت  .دوشمی سبز خون کبوأر درخت چناری

دختـر را در   ،سیاه ةاز خاکی که دد« ش»در روایت  .دوشمیشدن او درخت نارن  سبز 

کنیز دختر را در چشـمه  « ص»در روایت  .ز شدآن دفن کرده بود درخت بید بلندی سب

 کنیـز شـاهزاده را   .خواهد که او را یک شاخۀ نیلوفر کنـد کند. دختر از خدا میغرق می

شود. کنیز کبوأر را کند که نیلوفر را بر زمین بیندازد. گل زمین افتاده کبوأر میمجبور می

شـود و آن دو نخـل بـرای    برومنـد مـی   به دو نخل کشد. دو قحره خون کبوأر أبدیلمی

« ض»در روایـت   .افتـد شوند و کندة آن به دست پیرزن مـی گهوارة فرزند کنیز قح  می

دختـر   ،دختر کولی« ط»در روایت  .شودچیزی أبدیل نمی شود و بهدختر اسیر کنیز می

آید. دختر کولی به حسادت کند و از استخر کرة دریایی بیرون میرا در استخر غرق می

بـین  دهـد آن را هـم از  کشد. از خون کره درختی سبز شد. کولی دسـتور مـی  می اکره ر

  .بردمی ای از چوبش را پیرزن به خانۀ خودببرند. أکه

در  .شوداز خون دختر بعد از کشته شدن او یک درخت گل سبز می« غ»در روایت 

ریـزد  ین میشود و از قحرة خونی که از او بر زمدختر أوسن کنیز کشته می« ف»روایت 

ها دختر که دارای باطن پاک و سیرأی نیکوست روایت أمامیدر  .رویددرخت گلی می

مرواریـد،  گل، کبـوأر یـا اشـیایی مثـل      ماند و به درخت،بعد از مرگ جاودانه باقی می

هـایی کـه   مایـه طور کلی همـۀ بـن  . بهشوددستی أبدیل میچین یا چو خورجین، عرق

ای با اسحورة ایزدنباأی پیونـد دارنـد.   کنند به گونهروایت میحیات دوبارة شخصیتی را 

أبدل دختر به گیاه و درخت اسحورة زندگی و نشانۀ مرگ و باززایی را که هر سـاله در  

کند. نماد مـرگ جهـان نبـاأی و سـپس رویـش      شود أداعی میبرگ درختان متبلور می
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پیوند دختر با گیاهان است  از أرین نشانه در دوبارة گیاهان و باروری حیوانات، روشن

کنـد و  آید، زمان رفتن شـاهزاده بـه شـهر روی درختـی سـر مـی      ای بیرون میدل میوه

شود. پیوستگی دختر با ای گل أبدیل میسرانجام پس از کشته شدن با به درخت یا بوأه

ای دیگـر از  آ  و درخواست آ  و نان کردن وی به محض بیرون آمدن از میوه، نشانه

 باط شخصیت دختر با اسحورة ایزدگیاهی خواهد بود. ارأ

 پنجم: نهایت کار نارنج و ترنجمؤلفة . 1ـ1

دختر در هنگام درست کردن زنجیر آبگین داستان خودش را أعریـف   یدر روایت اال

در  .کنـد ازدواج مـی  دختـر سرانجام شاهزاده بـا   شناسد وکند و شاهزاده او را بازمیمی

کند و هنگام نخ کردن مروارید سرگذشت خودش را أعریف می دختر در« الف»روایت 

که همۀ مردم شـهر بـرای آن    ـ  منجنیق وسن آأش شناسد و کنیز را باشاهزاده او را می

 .کنـد مـی  پرأا  و شاهزاده با دختر نارن  و أرن  ازدواج ـ آوری کرده بودندهیزم جم 

گذشت خودش را أعریف کرد و دختر در هنگام نخ کردن مرواریدها سر« ظ»در روایت 

 رهـا دم اسپ چموش بستند و آن را در اـحرا   سیاه را به ةشاهزاده او را شناخت و دد

دختر أنها کسـی  « ع»در روایت  .رسدمیدختر انار  ه واالکردند و سرانجام شاهزاده ب

کـه دختـر سرگذشـت     أواند اسپ بیمار شاهزاده را درمـان کنـد. هنگـامی   است که می

شناسد. شاه عروس سـیاه خـودش را بـا دو    کند شاهزاده او را میعریف میخودش را أ

فرزندانش به شهر دیگـری رفتنـد و شـاهزاده بـا      کرد و آن زن با پسرش از کاخ بیرون

های دیگر در این است کـه در  أفاوت پایان این داستان با داستان .دختر انار ازدواج کرد

دسـت  امـوالش را از  همۀ زندگی و ،اده خانماین روایت شاهزاده بعد از واال به شاهز

اند نزد پدرشـان  سیاه که اکنون مادرشان مرده است و رروأمند شده ةدهد و پسران ددمی
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دهند و دو برادر با شـاهزاده و  اموال خود را در اختیار پدر خود قرار می گردند وبازمی

  .کنندشاهزاده خانم زندگی می

گویـد و  کند و دختر نارن  و أرن  قصه مـی ند میمروارید ب یدیگر«  »در روایت 

شناسد. در این روایـت هـم دسـتور    شاهزاده او را میخود، سرگذشت در حین أعریف 

در آأـش   دادند أا مردم از همه جای شهر هیزم جم  کننـد و بعـد کـولی و پسـرش را    

ولی را بـا  اما دختر نارن  و أرن  از پادشاه خواست که این کـار را نکنـد و کـ    ،بیندازند

« ج»در روایـت   .به واال یکـدیگر رسـیدند  نهایت کردند و در فرزندش از شهر بیرون

سرگذشت خود را أعریف کرد و  ،کشیدزمانی که دختر داشت لعل و مروارید به بند می

دستور داد کنیزک و پسرش را بکشند و شاهزاده و پریـزاد بـا    شاهزاده او را شناخت و

  .یکدیگر ازدواج کردند

سرگذشـت خـودش را    ،کـرد زمانی که دختر داشت پسـته مغـز مـی   « د»ر روایت د

هـای کنیـز را بـه دم اسـپ     أا گـیس  أعریف کرد و شاهزاده او را شناخت و دستور داد

در روایت  .واال شاهزاده و دخترنهایت کنند و در رهایشها سرکش ببندند و در بیابان

سپس دیوی به  د کن ر شاهزاده را درمانأواند اسپ بیمادختر أنها کسی است که می« ذ»

خواهـد فرزنـدش را بکشـد و    کند. کنیز مـی آید و پریزاد با حیله او را نابود میشهر می

شـود و شـاهزاده را هـم محلـ      اما پریـزاد آگـاه مـی    ،پریزاد بیندازد گناهش را به گردن

قبـت شـاهزاده   عا .انـدازد کنـد و بـه زنـدان مـی    د و شاهزاده کنیز را دستگیر میسازمی

بر  را فهمد که این دختر همان دختر چل انار است که کنیز او را کشته و این همه بالمی

گیـری  از سـلحنت کنـاره  رسد، پـدرش  میپریزاد  به واالشاهزاده  .سر او آورده است

  .شودچل انار ملکۀ آن سرزمین می دختر رسد ویکند و شاهزاده به سلحنت ممی
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کرد، سرگذشت خود را أعریف کرد و که دختر مروارید بند می زمانی« ر»در روایت 

کنیز و پسـرش را بـه دم اسـپ سـرکش      هایشاهزاده او را شناخت و دستور داد گیس

و نهایـت   ها را قحعه قحعـه کنـی  ببندند و به اسپ گفتند باید مثل ابر و باد بدوی و آن

است و به دستور حکیم بایـد  دختر برای شاهزاده که بیمار « ز»در روایت واال آن دو. 

گوید و سرگذشـت خـودش را   می اش درمان شود، قصهبرای او قصه بگویند أا بیماری

بندنـد و شـاهزاده و   شود و کنیز را به دم قاطر چموش مـی کند و شناخته میأعریف می

شاهزاده دختر را برای خیاطی به قصر « س»در روایت  .کنندبا هم ازدواج می پریزاد هم

او را  تش را أعریـف کنـد. درنهایـت شـاهزاده    شـ خواهد که سرگذواند و از او میخمی

  .کندکشد و با دختر نارن  و أرن  ازدواج میزشت را می کنیزشناسد و می

سرگذشت خودش را أعریـف   ،کرددختر هنگامی که میخک بند می« ش»در روایت 

دختر نـارن  و أـرن  ازدواج    او ب دکشمیکنیزک را  د وکنمی شناساییو شاهزاده او را 

دختر هنگامی که شاهزاده بیمار است و به دستور حکیم بایـد  « ص»در روایت  .کندمی

گویـد و سرگذشـت   شـود، قصـه مـی    اش درمـان برای بهبود او قصه بگویند أا بیماری

برد و کنیز را به دم اسـپ  کند و شاهزاده به راز او پی میخودش را برای او أعریف می

در  .کننـد کنند و شاهزاده و پریـزاد بـا یکـدیگر ازدواج مـی    و در بیابان رها می دندبنمی

دختـر   ،کند و شاهزاده با راهنمایی دیوکنیز دختر نارن  و أرن  را اسیر می« ض»روایت 

و گـیس کنیـز سـیاه را بـه دم اسـپ چمـوش        کنددهد و با او عروسی میرا نجات می

  .ندکنبندند و در بیابان رها میمی

اـورت  شـاهزاده بـه   ،شودزمانی که دختر در خانۀ پیرزن آشکار می« ط»در روایت 

دهم آأشی سوزان أهیه کنند و دستور می گوید منشناسد و میبیند و میاأفاقی او را می

بیرون  گویم هر که مرا بیشتر دوست دارد انگشترم رااندازم و میانگشترم را در أنور می
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اندازنـد و آن دو بـا یکـدیگر ازدواج    ی را با این حیله در آأـش مـی  بیاورد و دختر کول

زمانی که دختر در خانۀ پیرزن آشکار شد شاهزاده او را دیـد و  « غ»در روایت  .کنندمی

و دستور داد کنیز و پسرش را بـه   از او خواست که حکایتش را بگوید و او را شناخت

نهایـت شـاهزاده و   أکه شدند و درأکه در بیابان رها کردند أا دم اسپ سرکش بستند و

کرد، زمانی که دختر داشت خیاطی می« ف»در روایت  .یکدیگر ازدواج کردند پریزاد با

را بـه دم   سرگذشت خودش را أعریف کرد و شاهزاده او را شناخت و گیسـوان زنگـی  

نهایـت شـاهزاده و پریـزاد بایکـدیگر     ستند و در بیابان رهـا کردنـد و در  اسپ سرکش ب

و با واـال شـاهزاده و دختـر نـارن  و      ها به هم شبیهپایان همۀ داستان .دواج کردنداز

که ازدواج با پریزاد باعث بـدبختی شـاهزاده   « ع»به جز روایت   است أرن  رقم خورده

شـاهزاده او را   ،کند و بـا راهنمـایی دیـو   دختر را اسیر می، که کنیز« ض»شد و روایت 

  .دهدیابد و نجاأش میمی

 ها از نظر جنسیتبررسی روایت .1

ای کـه میـان متـون ادبـی و زمینـۀ اجتمـاعی       در قرن بیستم به پیوند و رابحۀ پیچیده

ای ویژه شد و در پایان نیمۀ سوم این قرن رویکرد ها وجود داشت، أوجهدهندة آنشکل

اورت مستقل در متون ادبی آغـاز شـد کـه بـه آن مرحلـۀ      شناختی به روایت بهجامعه

 گیرد.شکل می 0381گویند و در اواخر دهۀ مارکسیستی میپسا

شناختی ـ ادبی به میزان قابـل أـوجهی بـا الهـام از فلسـفۀ فرانسـوی       أمرکز جامعه

های اجتماعی منتقل شد. برای نمونه، ناریۀ پی گرایی، به بررسی هویتپساساخت

شود، متمرکز نمیهایی مانند طبقه و ایدئولوژی اجتماعی یر بوردیو دیگر بر ویژگی

ای را بیازمایـد کـه بنیـاد هویـت     شناسـی هـای زیبـایی  کند أا گـرایش اما أالش می

شود. دیگـر ناریـات پسامارکسیسـتی یـا     اجتماعی آفرینندگان هنری محسو  می
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ازپـیش بـر مسـائل    کنـد و بـیش  غیرمارکسیستی بر مناب  فلسفی مشابهی داللت می

ی فرهنگی )و درنتیجه، زندگی ادبی( أسلن های هویتی که بر زندگمرأبن با ساخت

گرایی، محالعات پسااسـتعماری و  کنند. محالعات فرهنگی، نوأاریخدارند، أمرکز می

هـایی از  عنـوان نشـانه  هـای ادبـی بـه   دنبـال فهـم پدیـده   محالعات جنسیت همه بـه 

های اجتماعی و سازوکارهای قدرت نایر جنسیت، نـژاد، امیـال جنسـی و    أعارض

 (.010، ص. 0930اال و پایین فرهنگی هستند )راغپ، اشکال ب

زنان است. زنان زیادی در  برجستۀ های مختلف این قصه حضورروایت بارز ویژگی

أـرین و  جمله: مادر شاهزاده، دختـر نـارن  و أـرن  )کـه ااـلی     نقش دارند از این قصه

رود، در مـی  که دختر به خانۀ او أرین شخصیت قصه است(، کنیز کولی، پیرزنیبرجسته

  ...کنند ودیوهایی که به پسر کمک میها خالۀ شاهزاده یا پسر، مادهبعضی روایت

با روحیـۀ   که نمادهایی زنانه هستند اکثرا  کار رفته در قصه نیزبههای نمادها و سمبل

أوان به باغ، گیاه، از جملۀ این نمادها می سازگاری بیشتری دارند  لحیف و حساس زنان

 که همگی دم از لحافـت و سرسـبزی و مهربـانی    ت، چشمه و آ  أوجه کردگل، درخ

های این قصه این است که دخترانی که از زیبایی همتا ندارنـد  جمله مضمونزنند. ازمی

انار، در بعضی نارن  و در بعضی خیـار اسـت    هاای که در بعضی روایتدر درون میوه

 قهرمان باید در جـایی از پوسـته  ات کمکگیرند. این دختران با أوجه به أوضیحقرار می

ولی در ارر  ،ها وجود داشته باشدها و نیازهای آنخارج شوند که امکان برآوردن خواسته

که او بیش از اندازه عجول کمک قهرمان و این غفلت قهرمان و عدم أوجه او به سخنان

 نتیجـه در  کنـد می ها را زودأر از موعد از پوسته خارجأعدادی از میوه ،و کنجکاو است

 روند. دست میها ازآن

آ  و طال و لباس  روایات آ  و نان و در بعضی ،دختران در هنگام باز شدن پوسته

غفلت قهرمان در  سبپبهکه  ها باید برآورده شودخواستۀ آن کنند که بالفاالهطلپ می



 0810فند  بهمن و اس ،84، شمـارة 01 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

ـ  ماند أا زمـانی کـه قهرمـان بـه    ها سالم میهر روایت فقن یکی از میوه ای ار چشـمه کن

دهد او زنـده  کند و چون بالفااله به دختر آ  میدختر را از نارن  خارج می ،رسدمی

نقحۀ أالقی بـا اسـحورة ایزدنبـاأی در بـاور کهـن       آ  ماهر زندگی و طراوت .ماندمی

أواننـد زنـده   است و به همین دلیل دختران نارن  فقن به شرط خوردن آ  مـی  ایرانیان

  .بمانند

 دختـران  اسـت کـه  زنان به طال و لباس  ، أوجهاین قصه در رهای زنانۀ دیگاز جنبه

ـ        ریر زن را در  ینارن  و أرن  هم از این امـر مسـتثنی نیسـتند. از نمودهـای دیگـر کـه أ

پس از مستمر دختر نارن  و أرن  است که حتی  دهد نقشنشان میأر رنگپرها روایت

أا پایان داستان و آشکار شدن حقیقت و  رسدیمنبا کنیز کولی به اأمام شاهزاده ازدواج 

نباید  هایی دارد )دختر نارن  و أرن این داستان گرچه غفلت همچنان ادامه دارد. زن در

داد که یک کنیز کولی وارد حریم خصواـی و امـن او شـود و از همـۀ راز و     اجازه می

چراکه  ،داردیافته لشخصیتی رشدیافته و أکام رمزهای زندگی او آگاه شود(. اما باز هم

و  کنـد او آشکارکنندة حقیقت است و اوست که شاهزاده را از حقیقت اأفاقات آگاه می

  .دهداو را از چنگال اهریمن نجات می

درساالری قدیم، در داستان اشاره به نقش سنتی زنان با أوجه به ناام مردساالری و پ

در، همسر، کدبانوی خانه، کلفـت  هایی چون ماآنجا که زنان عمدأا  در نقش  ستهویدا

ندرت از گسترة بازأولیـد و  ها بهنمایند و این نقشای زیبارو رخ میو کنیز و یا معشوقه

کـه زن ماهـر اـبر و    کند. نگرش سنتی دیگـر مبنـی بـر ایـن    زیبایی ظاهری أجاوز می

  شده بر اوست در داستان مشهود اسـت ی نوعی انفعال در برابر ستم واردسکوت و حت

کنـد.  دل میآموز دردآنجا که دختر نارن  و أرن  به ناگزیر با سنگ ابور و اسپ دست

زیرا اسحورة گیـاهی و   ،ظاهرا  داستان در دوران مادرمحوری در ایران ساخته شده است
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هـای زنانـه   های بعد از عامـت ایـن اسـحوره   ولی در دوران، خدای نباأی، مؤنث است

پذیر، ضـعیف  های روایات، به زنان انفعالر  احنهشود و با دخل و أصرف دکاسته می

 .(090، ص. 0939پناه و قوامی، )یزدان یابندو ابور أنزل می

درخت که . نمادی از جهان مینوی است ،دختر نارن  و أرن  یا پریزاد در این داستان

با پذیرفتن کنیـز در کنـار خـودش    که جهان مینوی است  دختر در آن قرار گرفته سمبل

امـر سـبپ کشـته      قیقت یک عنصر اهریمنی را در جهان مینوی راه داده و همـین درح

و با کشته شدن او و ازدواج کنیز با شاهزاده غلبۀ این عنصر اهریمنی در  دشوشدنش می

اما دختـر کـه    ،رسدو با أولد فرزندی از او به حد کمال می شودجهان داستان بیشتر می

میان بردارد و جهانی  ظیفه دارد أا سلحۀ اهریمنی را ازای از جهان مینوی است ونماینده

 وجود بیاورد. سراسر پاکی و خرمی را به

أعریف سرگذشت  آشکار شدن دختر در خانۀ پیرزن یا گدا، رفتن او به خانۀ پادشاه،

هایی است که بایـد بـرای أبـدیل جهـان     پادشاه از اقدام وسیلۀ بهاو و شناخته شدن او 

عهـدة دختـر   هـا بـه  انجام بگیرد و مسئولیت انجام این فعالیت ن مینویاهریمنی به جها

زمانی که دختر کـه نمـاد جهـان مینـوی و عامـل آگـاهی        .نارن  و أرن  یا پریزاد است

داده آگـاه   هایی کـه رخ کند و شاهزاده را به اأفاقراز خود را آشکار می ،شاهزاده است

 نیـز و شـاهزاده   کندمیوجودی مینوی عمل عنوان مسازد به رسالت و وظیفۀ خود بهمی

درنتیجـه    او را دارد باید در این رسالت به او کمک کنـد  که قصد یکی شدن و اأحاد با

اهریمنـی دارد بـه    دهد که کنیز کولی و پسرش را که او هـم بـاطنی  شاهزاده دستور می

ـ ربببـین  ازأکـه شـدن(   ها به دم اسپ سرکش و أکهبدأرین شکل ممکن )بستن آن د و ن

  .شودفرما میمحک ،پاک و مینوی بر سح  جهان قصه نتیجه نیروییدر
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کـار رفتـه اسـت.    ها بـه که در این روایت استهایی نمادها و سمبلدیگر چشمه از 

اسـت. ناپـاکی در او راه نـدارد و     کننـدگی نماد پاکی و پاک ،طور کلی، آ چشمه و به

أاباند. امـا أصـویر دختـر    در خود بازنمی همین دلیل است که أصویر کنیزک را شاید به

اسـت کـه    سـبپ د. به همین سازظاهر میست، که سراسر پاکی و افارا  نارن  و أرن 

بینـد  و نورانی را در آ  نمی کولی هنگام استفاده از آ  چشمه جز أصویر دختری زیبا

ی هم که جز او کسی دیگر در اطراف چشمه نیست و درنتیجه زمانکند که بهو أصور می

کنـد و از أـوهم   بینـد آن را بـاور نمـی   ینه که نماد حقیقت است میرا در آ أصویر خود

دختر نـارن  و أـرن  او را متوجـه     کهآید أا اینبیرون نمی ،خودزیبابینی یا خوددگربینی

چهرة زشـت او   دلیلأاباند فقن بهکند. البته اگر آ  أصویر کنیزک را بازنمیحقیقت می

زیرا او دختـر نـارن  را بـه قصـد أصـاحپ       ،زشتی درونی اوست سبپبهبلکه  ،نیست

درویشیان و ر.ک: ) آیدبرنمی سیاه کشد که این کار جز از یک طینت بد وجایگاه او می

 (.42-40، ا . 0989خندان، 

خواهـد أمـام   دارد و مـی هـا دسـت برنمـی   کنیز در ادامۀ داستان از جنـگ بـا پـاکی   

دسـتور   سبپبه همین  .میان ببردهستند از ا که نماد پاکی و نورهای دختر نارن  رنشانه

ولی از آن جایی  ...دهد کبوأر را بکشند، درختان را قح  کنند، گهواره را بسوزانند ومی

بین در پایان داستان شاهزاده برای از ،دآیمی فائقکه همیشه خیر بر شر و خوبی بر بدی 

رد و با نابود شـدن  دامیبر میاناز  نیزودش را اهریمن حتی فرزند خ بردن هر نمادی از

د. در ایـن داسـتان زن   گیررن  و اندوه پسر پایان می ۀافسان ،اهریمن و پاک شدن جهان

برندة عنصـری اهریمنـی از جهـان مینـوی     بینسازی و عامل ازنماد روشنگری و شفاف

 است.
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 ها از نظر زبانبررسی روایت. 1

در ادبیات فارسی است. زنان معموال  زبانی عاطفی و  زبان جنسیت از موضوعات جدید

کننـد.  اما مردان معموال  از زبانی آمرانه و محکم استفاده مـی  ،سرشار از احساسات دارند

البته این امر محلق نیست و ممکن است گاهی مردان هم از زبان احساسی استفاده کنند. 

 هایی میان سخنگویان وجود دارد. وتزبان، أفا ها از نار ألفت واژگان و دستوردر زبان

خصوص افرادی مانند لیکاف معتقدند که مردان از زبـانی  شناسان اجتماعی بهزبان» 

« کنند، در مقابل زنـان در گفتارشـان منفعـل و پیـرو مـردان هسـتند      قاطعانه استفاده می

 .(24، ص. 0939 و همکاران، )بهمنی محلق

همـین   .و بیشتر نزدیک به زبان محاوره اسـت های آن ساده زبان این قصه و روایت

ها بسیار به ماندگار بودن و أیریرگـذاری ایـن قصـه در    زبان ساده و قابل فهم در روایت

شود. هر چنـد از  کند و موجپ به یاد ماندن و عدم فراموشی آن میمیان عوام کمک می

ولی این عامـل   ،های ادبی در ضمن داستان استفاده شده استبرخی اور خیال و آرایه

زیرا در هر حال قصه آن زبـان   ،شودهیچ عنوان موجپ دیریابی یا دیرفهمی قصه نمیبه

ارأبـاط بـا سـادگی و    کند. شاید سادگی زبان این داستان بیساده و زودفهم را حفت می

 افای درونی زن در روایت نارن  و أرن  نیست. 

محور را در چارچو  نقد خوانندهبا أوجه به ناریات نورمن. ان. هالند که أحقیقات 

های احساسی و ناخودآگاه ساخت معنای ادبی أوجه کـرد  کاوانه بنا کرد و به جنبهروان

أمـایالت )ناخودآگـاه(    هـا و دهد که او بتواند أرسمتن أا جایی برای مخاطپ معنا می

استان دختـر  کردنی سازد، در متن طرح افکند. متن دها را ادارهای که آنخود را به شیوه

خورد که داسـتان  زیرا حوادث داستان طوری رقم می ،نارن  و أرن  این ویژگی را دارد
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رود و أمایالت ناخودآگاه خواننده ارضا پیش می ،ای که محلو  مخاطپ استشیوهبه 

 شود.می

   نتیجه. 1

 ست و أوجه مخاطپشده در این پژوهش، بر ابعاد زبنی روایات متمرکز ارویکرد محرح

ای کـه حـوزة أوجـه خواننـده ا از     بـه گونـه   ،سازدای معحوف میالیهرا به أحلیل چند

دهـد.  هـای کـالم أغییـر مـی    های جداگانه به ساختارهای متنی سح  باالأر و جنبـه واژه

پیشـرفت گفتمـان روابـن     ،ای در بافـت زبـانی  أوان با طرح چنین مقایسهحقیقت میدر

کشید. در این پـژوهش أـالش کـردیم أـا روایـات      جنسیتی را در طول زمان به أصویر 

مختلف قصۀ دختر نارن  و أرن  را از منار زبان و بافت زبانی در انتخا  واژگان و در 

گام بعد مهندسی معنایی از دیدگاه جنسـیتی بررسـی و أحلیـل کنـیم. ایـن بررسـی أـا        

بافـت کـالم    حدودی به شناخت میزان استفاده از مهندسی معنایی برای انتقال معنـا در 

رخدادی، بسامد و أوزی  این نتیجه چنین خواهد بود که الگوهای همکند. بنابرکمک می

أا حـدی کـه معنـای     ،گذاردها أیریر زیادی میموارد و حتی ساختارهای نحوی بر واژه

أوان در أعاریف فرهنگ لغت بازیابی کرد. درواق  معنـای یـک   یک واژه در متن را نمی

ربرد آن در متن مستقل نیست  برای مثال: واژة دختر در باور و روایـت  واژه از نحوة کا

اما در این داستان با انتخا  یـک   ،کار نرفته استهای کهن در نقش آغازگر فرایندها به

آیندی، مستلزم القای معنا و ساختار نحوی متفاوت، آوردن افات خاص در أرکیپ هم

 انتاارات خوانندگان در أضاد است. مفهومی است که أا قبل از آن با أصورات و

آیند، های همکه، این أصور به أحقق این موضوع منجر شده است که أرکیپدوم این

أوان به نحوة بسن ای که میگونهدهند  بههای اساسی دربارة یک واژه را نشان میفرضیه

تر نـارن  و  دادن معانی قبلی در روایات بعدی پی برد. بهترین مثال افت زیبا برای دخ
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 آفرینی وهای مرکپ به نقشأرن  است که در روایات بعدی با بسن دادن آن به أرکیپ

 گذارد.نمایی بیشتر دختر در کل روایات احه میحقیقت

دهد که چگونه یـک واژه کـه خـود بـه جنسـیت      نکتۀ سوم در این أحلیل نشان می

انـد بـه واژة جنسـیتی أبـدیل     أووابسته نیست، اگر به اورت نامتقارن استفاده شود، می

هایی همچون زیبا، ماه شپ چهارده، پنجۀ آفتا ، یکی یکدانه و شاه شود. باز هم افت

پریان برای دختر نارن  و أرن  در این روایات شاهد مثال بسیار خوبی است که أکـرار  

به شـکلی کـه    است، ها را مخت  جنس زن برشمردهها در أمامی روایات، آنمتقن آن

هایی جایز نیست برای پسر پادشاه که بسیار بیشتر عزیز و یکی یکدانه بوده افت چنین

 کار رود. است، به

 ها نوشتپی

1. Collocation 

2 . Node Word 

3. Semantic Prosody 

4. Semantic Engineering 

 منابع 

 . أهران: فرهامه.دیوشناسی ایرانی(. 0930ابراهیمی، م. )

(. بررسـی أحبیقـی زبـان جنسـیت در     0933ان، س.م.، و آقاحسینی، ح. )امیرپور، ف.، روضاأی

های عاشقانۀ چهار مناومۀ غنایی )ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلـی و مجنـون و   نامه

 . 44-03، 034، جستارهای ادبیشیرین و خسرو(. 

   .جلد اول. أهران: امیرکبیر .های ایرانیقصه. (0932س.ا. )شیرازی، انجوی

الگوهـای قدرأمنـدی کـه    شناسی زنان: کهـن ای و رواننمادهای اسحوره(. 0931، ج.ش. )بولن

 . أهران: آشیان.زینددرون زنان می

 .أهران: نقش جهان .2ج .های آذربایجانافسانه. (0930،  . )و دهقانی ص.،بهرنگی، 
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زبان و ران. های أه(. رابحۀ زبان و جنسیت در رمان شپ0939بهمنی محلق، ی.، و مروی،  . )

 .21-0(، 01) 22، ادبیات فارسی

أهـران:   .03 ج .های مردم ایرانفرهنگ افسانه (.0989، ر. )و خندان )مهابادی( ع.ا.،درویشیان، 

 .کتا  و فرهنگ

. أهران: سازمان محالعه و أدوین کتـپ علـوم   زبان و ادبیات عامۀ ایران(. 0934ذوالفقاری، ح. )

 ها )سمت(.انسانی دانشگاه

 . أهران: علم.شناسیدانشنامۀ روایت(. 0930غپ، م. )را

 . أرجمۀ م. باقی و ش. مختاریان. آبادان: پرسش.اساطیر ایران(. 0934کرأیس، و. س. )

أهران: چاپخانۀ سـازمان سـمعی و    (.2)شماره  .مجلۀ هنرهای زیبای کشور. (0940ص. )کیا، 

 . بصری

وهمن. أهران: انتشارات بنیاد فرهنـگ   ف.وشش ک. بهفرهنگ مردم کرمان. (0939) لریمر، د. ل

 .ایران

داودی. ویـرایش   ا.. أرجمـۀ  های عامیانهها و قصهزبان و جنسیت در افسانه. (0933آ. )لوراأو، 

  : فرهامه.( گلچین. أهرانم.) ف.

بهنام کوشا.  ع.ا.جهانداری. ویرایش  ک.. أرجمۀ های ایرانیبندی قصهطبقه. (0900ا. )مارزلف، 

 .ران: سروشأه

 .. أهران: امیرکبیرهاافسانه(. 0943) ف.مهتدی)ابحی(، 

 .. أهران: أوسنه کلید. (0908م. )دوست، میهن

(. أحبیـق نمادهـا در دو اسـحورة نـارن  و أـرن  و آزیـریس.       0939پناه، ز.، و قوامی، آ. )یزدان

 .030 -023(، 23) 8، محالعات ادبیات أحبیقی

 . أرجمۀ ا. اارمی. أهران: امیرکبیر.هایشو سمبل انسان(. 0932یونگ، ک.گ. )
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