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مقدمه

دختری شیفتۀ مردان عامیانه، افسانههای و پریان قصههای از بسیاری در
میشوندکهیادخترپادشاهاستیاخودفرمانروایسرزمینیاست.آنهابه
خواستگاریدخترمیروند،امادختریاپدراوبرایخواستگارانشرایطیدشوار،
ندارد. را آنها برآوردن توان تعیینمیکنندکههرکسی خطرناکوعجیب
شاهزادهخانمفقطبههمسریمردیدرمیآیدکهبتواندازعهدۀآنشرایط
دشواربرآیدوخواستگارانیکهدرانجاماینکارهایدشوارناکاممیمانند،به
دستدختریاپدرشکشتهمیشوند.دراینقصهها،غالباًمردانفقطشهرت
وآوازۀزیباییونیکوییدختررامیشنوندیاتصویریازاومیبینندونادیده
شیفتهاشمیشوندوقدمدرراهیپرخطرودشوارمیگذارندکهسرانجامش
اگروصالنباشد،غالباًمرگاست.دربیشترقصهها،درپایان،مردیازطبقۀ
فرودستجامعهموفقمیشودکهدرآزمونهاپیروزشودوباشاهزادهخانم
ازدواجکند.حالاینپرسشهاپیشمیآیدکهچرامردانبایدبرایازدواج
انتخابهمسر بایددر بگذارند؟چرا راپشتسر آزمونهایدشواری چنین
براییکشاهزادهخانمچنینسختگیریهاییاعمالشودومردانبسیاری
دراینراهکشتهشوند؟چرادرحالیکهغالباًبهنسباشرافیخواستگاران
توجهمیشدهاست،دراینقصههااینموضوعاهمیتیندارد؟چرادراغلب

اینقصههاعروسودامادازسرزمینهایمتفاوتاند؟

پاسخاینپرسشهارابایددراساطیروآیینهایکهنمرتبطباباروریجستجو
صورتهایی آنها برای دشوار شرایط تعیین و مردان آزمودن اینگونه کرد.
باقیماندهازدورانوآیینهاییاستکهدرآنها،مردانبرایازدواجازسرزمین
خودخارجوراهیسرزمینهایدیگرمیشدندتابادخترانطوایفوقبایل
دیگرازدواجکنند.دراینجوامع،تبارومیراثخانوادگیازطریقزنانمنتقل
میشدوازدواجملکهوهمسراونقشیحیاتیبرتداومباروریطبیعتوبقای
زندگیداشت.ازدواجآنهانمودیازپیوندمقدسایزدبانویباروریوهمسرش
بودکهتأثیریمستقیمبرطبیعتوحیاتموجوداتداشتوزایمندیطبیعت
که ملکه همسر جوامع، این در ترتیب، این به میشد. سبب را جانوران و
داشت حساس مسئولیتی و جایگاه بود، طبیعت نتیجه در و او بارورکنندۀ
والزمبودگزینشاوبادقتهرچهتمامترصورتگیردتاشخصیانتخاب
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شودکه“توانایی”الزمبرایاجرایاینمسئولیتمهمراداشتهباشد.چنین
آیینوصورتهایی این از بازتابی ازدواجدرقصهها مینمایدکهآزمونهای
دگرگونشدهازاسطورۀ“ازدواجمقدس”وبارورسازیطبیعتاستکهباگذر
نمود بهصورتهاییمتفاوتدرقصهها فرایند“گشتار”۱ تأثیر زمانوتحت
یافتهاند.دربخشهایبعدی،نخستانواعآزمونهایازدواجو“مردانگی”را
درقصههاوروایتهایاسطورهایبررسیمیکنیموباتعییناسطورهبنهای
به نشانمیدهیم.سپس، یکدیگر با را آنها روایات،2شباهتساختاری این
خاستگاهاسطورهایوآیینیاینآزمونهادرقصههاوارتباطآنهابااسطورۀ
باروریمیپردازیم.نویسندگانامیدوارنداینپژوهشازجملهبهکارمحققانی
بیایدکهدرصددندتأثیرادبیاتعامیانۀایرانیبرباورهایکنونیایرانیانراجع

بهجنسیتوبهویژهانگارههایغالبمردانگیدرفرهنگایرانیرادریابند.

آزمون  های مردانۀ ازدواج در قصه  ها و روایات اسطوره  ای

به رسیدن برای که دشواری سفرهای و خطرات از جدا مردان قصهها، در
سرزمیندخترمحبوبخودطیپشتسرمیگذارند،بایدازپسآزمونهایی
اثبات زیبا شاهدخت با ازدواج برای را خود مردانگی و لیاقت تا برآیند نیز
کنند.بهطورکلی،میتواناینآزمونهارابهسهدستۀکلیتقسیمکرد:۱.
آزمونهایهوش،2.آزمونهاینیرویبدنیوشجاعت،3.آزمونهایمالی.

آزمون  های هوش

معما بهصورت آمدهاند،معموالً ازقصهها بسیاری آزمونهایهوش،کهدر
یاپرسشهایدختریاپدرشمطرحمیشوند.برخیازاینمعماهاپرسشها
یاخواستههاییاندکهمیتوانپاسخیاراهکاریبرایآنهایافت.براینمونه،
به را اوچراغشمعواللهای ازدواجسهشرطمعینمیکند:۱. برای دختر

۱الگوهایاسطورهایغالباًتحتتأثیرعواملوشرایطبیرونیعناصرقدیمیواصلیخودراازدست
میدهندوعناصرجدیدیکسبمیکنند.اینفرایندگشتارنامیدهمیشود.بنگریدبه

Claude Levi-Strauss, The Raw and the Cooked (New York: Harper & Row, 1969), 13. 
اسطوره، هر سازندۀ واحد کوچکترین به استروس، لوی کلود ساختاری اسطورهشناسی نظریۀ 2در

اسطورهبن)Mytheme(میگویندومقصودازآن،هرجملهایاستکهنشاندهندۀواقعهایاسطورهای
باشد.بنگریدبهکلودلویاستروس،“بررسیساختاریاسطوره،”ترجمۀبهارمختاریانوفضلاهللپاکزاد،

ارغنون،شمارۀ4)۱373(،۱3۵-۱۵۹؛نقلاز۱40.
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دستگربهاشمیدهدوخودشروعبهدایرهزدنمیکند.گربهرقصیدنآغاز
میکندومردبایدکاریکندکهگربهچراغرابیندازد؛2.مردودختربایدهر
یکدهشیشهشراببخورند.هرکسکهدیرترمستشود،برندهاست؛3.مرد
میبایدگوسالۀدخترراصدتومان،نهیکقرانبیشتریاکمتر،بفروشد.3در
برخیقصههاهمدخترازمردمیخواهدکهرازهاییراکشفکند؛مثاًلچرا
مرداذانگودرفالنشهرهرروزپسازاذانجیغمیکشد،خودزنیمیکند
وسپسبیهوشمیشود؟علتاینکهفالنگدا،هرچقدرهمبهاوپولبدهی،
فقطمیگوید“انصافنگهدار!”چیست؟یاچرامردیکهقاطرشرادریک
قفسآهنینگهمیدارد،هرروزسهبارباکتکپسماندۀغذایسگشرابه
قاطرشمیخوراند؟امابرخیدیگرازمعماهااموریمحالوبسیاردشوارند؛
یک کردن بخش یا مساوی قسمت بهسه تخممرغ یک کردن تقسیم مثاًل
اشکچشم، تشت چهل کردن فراهم یکضرب، با قسمت چهار به شالق
جمعآورییکمنارزنازرویزمینبدونخاکوکموکسر،تهیهکردن
لباسیازسنگآسیا،تشخیصدختریاپسربودندوجوانیکشکلوکره
یامادربودندواسبیکشکلویکاندازه،ساختنقصریازاستخوانفیل،
در نسوختن جوش، آب با کردن حمام چوبی، تبر با فوالد تکمۀ شکستن
ازآهکو آتش،خوابیدندرحمامفوالدداغ،خرابکردنبرجساختهشده
تخممرغباسهضربه،بوسیدنشاهزادهخانمدرچهلشبطوریکهاوبیدار
بردن بین از آن، از نخی دادن عبور و ناصاف مرواریدی نشود،صافکردن
شاخهایسبزشدهرویسرشاهوهمسرشوماننداینها.4معموالًدراینگونه
مواقعوبرایپاسخبهدرخواستهایمحال،خواستگارانبادادنپاسخهایی
رندانهوگاهبهکمکیاریگرانخودپیروزمعرکهمیشوند.براینمونه،وقتی
ازمردخواستهمیشودکهپیراهنیازسنگآسیابدوزد،بادرخواستمحال
مشابهیمثلنخکردنشنهاییبهشکلسوزنبرایدوختلباسحاکمرادر
تنگناقرارمیدهدوموفقمیشودبادختراوازدواجکندیاهنگامیکهشرط
ازدواجحمامکردندرآبجوشاست،قهرمانبهیاریغولیکهبااخمش

3علیاشرفدرویشیانورضاخندان،فرهنگافسانههایمردمایران)تهران:کتابوفرهنگ،-۱377
۱383(،جلد۱7۹،۱8.

4درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱36،۱-۱37و27۱-272؛جلد۱67،6۱،2-۱70و30۱؛

جلد۱48،3-3۹6،3۵8،۱4۹-40۱و4۱۱-4۱3؛جلد۵۱0،۱۱0،68،7و۵63؛جلد۱7،8؛جلد
2۹4،2۱2،۱2و46۵-4۵6.
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هواسردمیشود،درآبسردشدهفرومیرودودرآزمونپیروزمیشود.۵در
برخیقصههاهمآزمونبهاینصورتاستکهمردبایدقصههاییزیبابرای
شاهزادهخانمبگویدکهاوراخشنودسازد.گاهیهماوبایدبتواندسکوتدختر
رابشکند.6گاهیهمهوشوقدرتبدنیمردانباهمدریکآزمونسنجیده
میشوند.براینمونه،دربرخیقصههاجوانبایدمانندقصۀ“شیرینوفرهاد”
آبراازمیانکوهعبوردهدوبهسویقصردخترجاریسازد.اینکارهم
نیازمنددرایتوزیرکیاووهمزوروقدرتبدنیاوست.7دربرخیقصهها،
روساختماجراباروایتهاییادشدهتفاوتدارد،اماژرفساختهماناست.
مثاًلمردیپسازازدواجبهشهریدیگرمیرودوشاهشهرشیفتۀهمسراو
میشود.شاهبرایازسرراهبرداشتنویبهاومأموریتهاییدشوارمیدهد.
مردهمۀاینمأموریتهاراباموفقیتاجرامیکندوسرانجامباکشتنشاه
بهجایاوبهتختسلطنتمینشیند.8اگرچهدراینروایاتدختریاپدرش
تعیینکنندۀمأموریتهایدشوارنیستند،اماباتوجهبهساختارکلیروایتو
اسطورهبنهایآن،یعنیرفتنبهسرزمینبیگانهوانجامکارهایدشواربرای
تخت به است-و بهحفظهمسرشده تبدیل اینجا در بهدختر-که رسیدن
نظر به است، بررسی مورد روایات اسطورهبنهای مشابه که نشستن شاهی
میرسدکهاینروایاتهمصورتیازساختارموردبررسیاندکهتحتتأثیر

فرآیندگشتاربهاینشکلدرآمدهاند.

هم حماسی و اسطورهای روایات در معماگونه یا هوش آزمونهای بنمایۀ
فریدون ازپسران وپسرانش،”شاهیمن “فریدون دیدهمیشود.درداستان
میخواهدکهازمیانسهدخترش،کهبسیاربههمشبیهاند،مشخصکنند
به او همچنین، است. کوچکتر یک کدام و میانه کدام بزرگتر، کدامیک
جادوبادوسرماییسختفراهممیآورد،امابهسببفرهایزدیودانشو
مردانگیپسران،سرمابرآنهاکارگرنمیافتد.پسازاینآزمونها،شاهیمن
درمیآورد.۹ آنها عقد به را دخترانش است، برده پی پسران توانایی به که

۵درویشیان و خندان، فرهنگافسانهها،جلد 1، 137-138؛ جلد 2، 301.

6علیرضاحسنزاده،افسانۀزندگان)تهران:مرکزبازشناسیاسالموایرانوبقعه،۱38۱(،جلد۹6۵،2.
7درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد2۱4،۱2-2۱۵؛حسنزاده،افسانۀزندگان،جلد7۹6،2و8۵4.

8درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱۵8-۱۵۵،۱.

۹ابوالقاسمفردوسی،شاهنامه،بهکوششجاللخالقیمطلق)تهران:مرکزدائرةالمعارفاسالمی،۱386(،
جلد2۵3-247،۱.
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همچنین،درداستان“زالورودابه،”زالبایدبهپرسشهایموبدانپاسخدهد
تاشایستگیوآمادگیاشرابرایازدواجبهمنوچهراثباتکند.۱0گفتنیاست
کهقصۀ“سهدروغ،”کهروایتهایمختلفیازآندرشهرستانهایایرانرایج
است،اگرچهقصۀپریانشمردهنمیشود،اماساختاریکاماًلمشابهروایتهای
یادشدهدارد.دراینقصه،مردیمیتواندبادخترشاهازدواجکندکهبتواند
سهدروغباورپذیربگوید.کچلیدراینآزمونموفقمیشودوبادخترشاه

ازدواجمیکند.۱۱

آزمون  های نیروی بدنی و شجاعت

درگونۀدیگرآزمونهایمردانۀازدواج،توانبدنیو“شجاعت”مردانسنجیده
میشود.ازنمونههایاینگونهآزمونمیتوانبهجنگباموجوداتفراطبیعی
یاجانوراندرندهوکشتنآنهااشارهکرد.مثاًلدربرخیازقصهها،دخترازمرد
میخواهدکهشیرپاسباناتاقشرابکشدوپسازکشتهشدنشیربهدست
اوباویازدواجمیکند.۱2درقصهایدیگر،هرکدامازپسرانشاهبایدیکشب
ازدرختسیبباغپدرشانکهمیوههایشپسازرسیدنتبدیلبهدخترانی
زیبامیشوند،مراقبتکنندتاکسیآنهارانرباید.پسراناولودومدراین
آزمونشکستمیخورندودیویدوسیبرامیرباید،اماسومینپسرموفق
میشودتاباتعقیبدیووازبینبردناو،دختراندرختسیبرانجاتدهدو
باکوچکتریندخترازدواجکند.۱3اگرچهدراینقصهصراحتاًنامیازآزمونیا
شرطازدواجبهمیاننیامدهاست،اماساختاراینقصهنیزباساختارروایتهای
مرتبطباآزمونهایمردانگیوازدواجیکساناست.درصورتیدیگرازاین
نوعآزمون،مردبایدیکشبازاولغروبتاصبحبایکپیژامهدرصحراتاب
بیاورد.۱4افزونبراینها،روایاتمربوطبهاژدهاکشیقهرماناندرقصههارانیز
باتوجهباساختارواسطورهبنهایشان)رفتنبهسرزمینیدیگر،کشتناژدها
وازدواج(میتوانگونهایآزمونازدواجدانست.دربسیاریازقصهها،قهرمان
درطولسفرشبهشهریمیرسدکهاژدهاییراهآبراسدکردهاستوهر

۱0فردوسی،شاهنامه،جلد۱02-۹۹،۱.
۱۱درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد437،7.

۱2درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد747،۵؛جلد۵77-۵76،۱7.

۱3درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد308-307،۱.

۱4حسنزاده،افسانۀزندگان،جلد86۱،2.
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روزیاهرهفتهیکدخترازاهالیشهرطلبمیکندتابرایچندساعتیاز
جلویآبکناربرودواندکیآببهمردمبرسد.قهرماناژدهارامیکشدو
هموارهپسازکشتناژدها،دختریکهاوازچنگاژدهانجاتدادهوغالباً
دخترپادشاهشهراست،بهصورت“پاداش”دراختیارقهرمانقرارمیگیردتا
بااوازدواجکند.البتهگاهیقهرمانمیپذیردوبادخترازدواجمیکندوگاهی
بهاینعلتکهدلدرگرودختریدیگردارد،اینپیشنهادرانمیپذیرد.۱۵در
برخیروایاتهممرددختریراازدستدیویکهاورااسیرکردهاستنجات
میدهدیادیوهایپاسباناورامیکشدوباویازدواجمیکند.۱6دربعضی
ازقصههاهمآزمونتوانبدنیمردانبامیزانخوردنآنهاسنجیدهمیشود؛
مثاًلمردبایدسیخروارپلوبخورد.۱7میدانیمبسیارخوارییکیازویژگیهای
پهلوانانبودهاست.گاهیهمآزمونهابهصورتسفرهاییدشواربرایفراهم
ساختنخواستۀشاهزادهخانماست.برایمثال،خواستگاربایدبهکوهقافیا

مشرقزمینسفرکندتاجوجۀسیمرغرابرایدختربیاورد.۱8

آزمودنتوانبدنیمردانبرایازدواجراافزونبرقصههایپریاندرادبپهلوانیو
روایاتاساطیریهممیتوانیمببینیم.ایننوعآزمونرایجترینگونۀآزمونازدواج
درروایاتاساطیریوحماسیاست.البتهآشکاراستکهنوعآزمونهاییکه
مرداندرایندوگونۀادبیپشتسرمیگذارند،متناسبباگونۀآنهامتفاوتاند.
کهنتریننوعاینآزموندرروایاتاسطورهایآزمونکمانکشیاستکهاحتماالً
ریشهایهندواروپاییدارد.۱۹دراینآزمون،مردیموفقمیشوددختررابهدست
بیاوردکهکمانیبسیاربزرگوسنگینرابکشدکهگاهازپهلوانانگذشتهبه
یادگارماندهوگاهبهفرمانپدردختربرایآزمودنخواستگارانساختهشده

ازدیدگاهقومشناسی،”درتنپهلوانوروانخردمند،بهکوشش ۱۵حسیناسماعیلی،“داستانزال

شاهرخمسکوب)تهران:طرحنو،۱374(،۱7۹-236؛نقلاز208؛درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،
جلد۱۹2،3-۱۹3و207-2۱4؛جلد2۱0،7.

۱6درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱۱۵،۱و۱۱7؛جلد3۵8،3.

۱7درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱37،۱.

۱8درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱72،۱و3۹6.

۱۹سجادآیدنلو،“چندبنمایهوآیینمهمازدواجدرادبحماسیایرانباذکروبررسیبرخینمونههای

تطبیقی،”جستارهایادبی،شمارۀ۱60)۱387(،۱-23؛نقلاز4.
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است.اینآزمونرامیتوانیمدرگرشاسبنامه،دارابنامهوهفتلشکرببینیم.20
درشاهنامههمزالپسازپاسخدادنبهپرسشهایموبدان،بایددرمیدان
مسابقهمهارتخودرادرتیراندازینشاندهد.2۱آزمونکمانکشیدرروایات
برایخواستگاران راماین،شاهجاناکا در دیدهمیشود. اسطورهایهندیهم
دخترش،سیتا،مسابقۀتیراندازیباکمانبرپامیکندومقررمیداردکهسیتا
رابههمسریکسیدرآورندکهبتواندکمانشیوارابکشدوباآنتیراندازی
کند.22اینآزموندراسطورههاییونانینیزنظیردارد.دراودیسه،اثرهومر،
اولیس کمان در تیری که میخواهد ازخواستگارانش اولیس پنهلوپهمسر
قراردهندوآنراازمیاندوازدهتبربگذرانند.هرکسکهدراینآزمونپیروز
شود،پنهلوپبههمسریویدرخواهدآمد.23افزونبراین،گاهیکهدرروایات
حماسیواسطورهایدخترخودپهلوانینیرومنداست،شرطازدواجباویبه
خاکرساندنپشتاودرمبارزهاست.براینمونه،دربهمننامه،همایپساز
آنکهبرایدومینبارازبهمنشکستمیخورد،اورابههمسربخودبرمیگزیند.
ازشرطهایازدواجبادختربوراسبهمشکستدادناووغالمشدرمبارزه
است.24دربانوگشسبنامههممردانبرایازدواجبابانوگشسببایدبتواننداورااز
رویزینبربایند.2۵اینبنمایهدردارابنامهوفرامرزنامههمدیدهمیشود.26در
)Durga(اساطیرهندیهمماننداینآزمونرامیتوانیمببینیم.بانوخدادورگه
و )Sumbha( نامهایسومبهه با اهریمن دو میشود مأمور جانبخدایان از
نیسومبهه)Nisumbha(راازبینببرد.اوبههیئتزنیزیبابههیمالیامیرود.
بهخواستگاریوی را زبانجاسوسانشکسی از او باشنیدنوصف سومبهه
میفرستد.دورگهدرپاسخبهاینپیشنهادمیگویدکهسوگندخوردهاستبا

ابوطاهر کتاب،۱38۹(،۵2-۵3؛ دنیای )تهران: گرشاسبنامه اسدیطوسی، احمد علیبن 20ابونصر
فرهنگی،۱374(، و علمی انتشارات )تهران: دارابنامه موسیطرطوسی، علیبن محمدبنحسنبن
جلد۱۱۹،۱-۱2۱؛هفتلشکر:طومارجامعنقاالن،بهتصحیحمهرانافشاریومهدیمداینی)تهران:

پژوهشگاهعلومانسانی،۱377(،20۱.
2۱فردوسی،شاهنامه،جلد247،۱-2۵3و2۵۵-2۵4.

22راماین،بهکوششعبدالودوداظهردهلوی)تهران:بنیادفرهنگایران،۱3۵0(،جلد۱27-۹۱،۱.
23هومر،ادیسه،ترجمۀسعیدنفیسی)تهران:علمیوفرهنگی،۱370(،48۹-472.

24ایرانشاهبنابیالخیر،بهمننامه،ویراستۀرحیمعفیفی)تهران:علمیوفرهنگی،۱370(،۱34-۱۱4
و۵20-۵08.

2۵بانوگشسبنامه،بهکوششروحانگیزکراچی)تهران:پژوهشگاهعلومانسانی،۱382(،۱08-۱06.
26فرامرزنامه،بهاهتماممجیدسرمدی)تهران:انجمنآثارومفاخرفرهنگی،۱382(،۱۱8،۱۱۵-۱۱4

و۱۵6-۱۵7؛طرطوسی،دارابنامه،4۹8.
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مردیازدواجکندکهبتوانداورادرنبردیتنبهتنشکستدهد.27همچنین،در
مهابهارات،پدردراوپادی)Draupadi(،براییافتنشوهریمناسببرایاویک
مسابقۀتیراندازیترتیبمیدهد.دراینآزمون،ارجن)Arjuna(،پسرایندرا،
موفقمیشوددرمسابقهپیروزوبهدامادیشاهپذیرفتهشود.28گاهیهمشرط
ازدواجشکستدادندشمنیسرسختیاکشتنحیواناتدرندهاست.درداستان
“گشتاسبوکتایون،”قیصررومکهازانتخابگشتاسبازجانبکتایونناراضی
تعیینمیکند:کشتن آزموندشوار دو دیگرش دودختر ازدواج برای است،
گرگبیشۀفاسقونواژدهایکوهسقیال.دوخواستگارکهخودناتوانازکشتن
جانوراناند،ازگشتاسبمیخواهنداینکارراصورتدهد.اومیپذیردوگرگ
واژدهارامیکشد.بدینترتیب،دوخواستگارموفقبهجلبرضایتقیصرو
ازدواجبادخترانویمیشوند،امادرمراسمجشنوچوگانبازیکهقیصربه
مناسبتموفقیتدودامادشترتیبدادهاست،گشتاسبواردمیدانمیشود
وچنانهنرنماییمیکندکهتوجهقیصرجلبمیشود.قیصراورانزدخود
فرامیخواندوباآگاهیازحقیقتماجراوکشتهشدنگرگواژدهابهدست
وی،تاجوانگشتریرابهگشتاسپمیبخشدواورابهتختشاهیمینشاند.2۹
همینطور،درحماسۀآذری“باباقورقود”هممردانبرایازدواجبادخترملک
طرابوزانبایدسهجانوروحشیرابکشندیارامکنند.30درکوشنامههمآبتین
پسازآنکهتواناییخودرادرگویزدناثباتمیکند،موفقمیشودبادختر
طیهورشاه،فرارنگ،ازدواجکند.3۱افزونبرآزمونهاییادشده،دربانوگشسبنامه
وهفتلشکر،نوعدیگریازآزمودننیرویبدنیخواستگاراندیدهمیشود.در
اینروایات،رستمبرایتعییندامادی“شایسته،”چهارصدتنازبزرگانرابر
فرشمینشاندوسپسخودبهتکاندادنفرشمیپردازد.هرکسموفقشود

رویفرشباقیبماند،داماداومیشود.32

آزمون  های مالی

27ورونیکاایونس،اساطیرهند،ترجمۀباجالنفرخی)تهران:اساطیر،۱38۱(،۱70.
28مهابهارات،ترجمۀمیرغیاثالدینقزوینی،بهکوششسیدمحمدرضاجاللینایینی)تهران:طهوری،

.۱۹0-۱72،)۱3۵8
2۹فردوسی،شاهنامه،جلد۵۱-20،۵.

30باباقورقود،ترجمۀفریباعزبدفتریومحمدحریری)تهران:ابنسینا،۱3۵۵(،۱88-۱73.
3۱ایرانشانبنابیالخیر،کوشنامه،بهکوششجاللمتینی)تهران:علمی،۱377(،34۹-328.

32بانوگشسبنامه،۱22-۱23؛هفتلشکر،202-200.
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درگونۀسومآزمونهاازمردخواستهمیشودکهمقدارمعینیمالیاشیء
برایدخترثروتوخانهوزندگیراحت باید ارزشمندتهیهکند.مثاًلمرد
فراهمکندیابرایاوقصریبایکخشتازطالویکیازنقره،هفتبارشتر
نقره،هفتنگینالماسبرایتاجاو،هفتخمرهطالیناب،یکقطارشتر
کفش یا جواهر شتر چهل باشد، تخممرغ اندازۀ به دانههایش که مروارید
جواهرنشانفراهمسازد.33دربرخیقصههاهممردبایدباشاهمسابقهبدهدو

هردوبهمردمپولدهند.هرکسزودترپولشتمامشد،بازندهاست.34

ساختار روایات و گشتارها

اصلی اسطورهبن سه میتوان بررسیشده، روایات کلی ساختار به توجه با
ازسرزمین بادختری ازدواج آنهامشخصکرد:مردخواهان رادر مشترک
بیگانهاست.مرددرآزمونازدواجشرکتمیکندووموفقمیشود.مردبا

دخترازدواجمیکندومعموالًبهتختپادشاهیمینشیند.

بادقتدرژرفساختروایتهایبررسیشدهمیتواندریافتکهاینروایات
تقابلدومفهومباروریوناباروریرانشانمیدهند.برایروشنترشدناین
شباهتها،درجدولزیراسطورهبنهایدهقصهازقصههاییادشدهوروایات

اسطورهایراذکرمیکنیم.3۵

33درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱۱8،۱و43۱؛جلد۱60،۱۵8،3و404.

34درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱77-۱76،۵.

3۵بهعلتکثرتتعدادقصههایموردبررسیومجالمحدودمقالهونیزبهمنظورجلوگیریازاطناب،از
ذکرهمۀقصههادرجدولخودداریشد.
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جدولاسطورهبنهایقصههاوروایاتاسطورهایمرتبطباآزمونازدواج

نحوۀ آشنایی با دخترنام روایت
موفقیت و ازدواجطرح آزمون)ناباروری(

)باروری(

پیراهنعروسی
ازسنگآسیا

پسـرفقیریدلبستۀدختر
شاهسـرزمیندیگریاست.

شـاهمقـررمیکنـدکـهاگـر
پسـربـهمسـئلههاییکـهاو
طرحکردهاسـت،جـوابدهد
ازدواج بـادختـرش میتوانـد

. کند

پسـرموفقمیشـودوبادختر
میکند. ازدواج

سـهپسـرحیـنشـکاربهدخترپریزاد
قصـرپریـزادمیرسـند.

پسـربایـددوقصۀزیبـابرای
پریـزادبگوید.

قصـۀ دو کوچکتـر پسـر
خوشـایندبرایدخترمیگوید
وبـاپریـزادازدواجمیکنـد.او
دوبـرادرخودرازنـدهمیکند.

گلچهرهخانم
حاتـموصـفگلچهـرهرا
میشـنودوراهـیدیـاراو

میشـود.

حاتـمبایـدرازاذانگـو،گـداو
صاحـبقاطـرراکشـفکند.

حاتمرازهرسـهمردراکشـف
وبادختـرازدواجمیکند.

شاهعباسو
دخترپریزاد

شـاهعباسدرپـیکشـف
خرابهنشـین پیرمـرد راز
پریـزاد دختـر قصـر بـه

. میرسـد

تـا شـب از بایـد شـاهعباس
صبحسـهباردختـررابهحرف

بیاورد.

قصـه گفتـن بـا شـاهعباس
سـخن بـه را دختـر سـهبار
گفتـنوامیداردوسـرانجامبا

میکنـد. ازدواج او

چوپانوفن
هندیبابلی

______

پادشـاهتعیینکردهاسـتکه
هـرکـسفـنهنـدیبابلـی
بیامـوزد، را جـادو( و )سـحر
دختـرشرابـهاوخواهـدداد.

را بابلـی چوپـانفـنهنـدی
میآمـوزد.بادخترشـاهودختر
میکنـد ازدواج هنـدی بابـل
شـاه راسـت دسـت وزیـر و

میشـود.

پسرخارکنبا
مالبازرجان

پسـربـهصحـرامـیرود.
و میبینـد را او دختـر
شـیفتهاشمیشـود.پسر
بـهخواسـتگاریمـیرود.

شـاهمیگویـدکـهاگـرپسـر
کشـف را بازرجـان مـال راز
کنـد،دختـررابـههمسـری

درمـیآورد. او

میشـود مـال شـاگرد پسـر
ورمـز)جادوگـری(اورایـاد
ازدواج دختـر بـا میگیـرد،
میشـود. پادشـاه و میکنـد

تیزتـندرطـولسـفرشتیزتن
بـهشـهریمیرسـد.

تیزتنبادخترازدواجمیکند.تیزتناژدهارامیکشد.

باغسیب

سومینپسردرجستجوی
چـاه راهـی سـیبها دزد
را دختـران و میشـود

میکنـد. مالقـات

پدرپسـرانبـهآنهـامأموریت
میدهـدکههـریکشـبیاز
درختسـیبمحافظتکنند.

سـومینپسـرموفقبـهنجات
دختـرانسـیبوبازگشـتاز
دنیایزیرینمیشـود،بادختر
کوچکتـرازدواجمیکنـدوبـه

تختپادشـاهیمینشـیند.
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آکچلک
را رودی مسـیر کچـل
دنبـالمیکندتابـهباغی

میرسـد.

کچـلبایـددختـرراازچنگ
دیونجـاتدهد.قصـریبهتر
ازقصـرپـدردختـروچهـل
شـترجواهـرفراهـممیکنـد.

پسـرموفقمیشـود،بـادختر
تخـت بـه و میکنـد ازدواج

شـاهیمینشـیند.

چوپانکچل
چوپـانبـهکنـارچشـمه
مـیرودودختـرکدخدارا

میبینـد.

کدخدادرپاسـخخواسـتگاری
بـرای میخواهـد او از پسـر
دخترشپـولوخانهوزندگی

فراهـمکند.

پسـربـهیـارییـکبـازرگان
دختـر بـا و میشـود موفـق
کدخـداازدواجمیکند.سـپس،
ازچوپانیدسـتمیکشـدوبه

کاسـبیمشـغولمیشـود.

خواستگاریپسرانفریدون برای پسران
راهییمنمیشوند.

کردن مطرح با یمن شاه
باد کردن فراهم و پرسش
را پسران سخت سرمای و

میآزماید.

موفق آزمونها در پسران
شاه دختران با و میشوند

یمنازدواجمیکنند.

هنـدزالورودابه و کابـل راهـی زال
. د میشـو

پرسـشهای بـه بایـد زال
در او دهـد. پاسـخ موبـدان
میـدانتیراندازیبههنرنمایی

میپـردازد.

پاسـخ پرسـشها بـه زال
میدهـد،درمیـدانتیرندازی
رودابـه بـا و میشـود موفـق

میکنـد. ازدواج

گشتاسبو
گشتاسببهروممیرود.کتایون

گشتاسـببایـدگـرگبیشـۀ
فاسـقونواژدهایکوهسـقیال
رابکشـدودرمسـابقۀچوگان

وتیرانـدازیپیروزشـود.

میشـود. موفـق گشتاسـب
قیصردامادیاورابهرسـمیت
میشناسـدوویرابـهتخـت

شـاهیمینشـاند.

بانوگشسبنامه
شـاهزادگانهندوبسیاری
ازپهلوانـانازبانوگشسـب

میکنند. خواسـتگاری

خواسـتگارانبایدبانوراازروی
زیـنبربایند.آنهابایـدبتوانند
رویفرشـیکـهرسـتمتکان

میهـدباقـیبمانند.

گیـوموفـقمیشـودوبـابانو
ازدواجمیکنـد.

برزینبرایشـکاربهمرغزاریبهمننامه
میرود.

دختربوراسـپباکسیازدواج
میکنـدکهبتوانـدهمغالمی
سـیاهوهـمدختـررادرنبـرد

شکسـتدهد.

را زنگـی میتوانـد برزیـن
از شکسـتدهـدودختـررا
رویزیـنبیندازدوبااوازدواج

میکنـد.

فرامـرزباسـپاهشبههندفرامرزنامه
میرود.

دختـرانجنـگاورکیـداسـیر
میشـوند.

دختـرانبـهازدواجپهلوانـان
درمیآینـد. ایرانـی

جمشـیدازدسـتضحاکگرشاسبنامه
میگریزدوبـهزابلمیرود.

جمشـید از گورنـگ دختـر
میخواهـدتـابـاکمانـیکـه
کسـیراتـوانبهزهکـردنآن
نیسـت،دوکبوترراشکارکند.

جمشیدبادخترشاهزابلازدواج
میکند.



۱۵ایران نامگ، سال 3، شمارۀ 1، بهار 2018/1397

داراببـهجزیرۀسـنکروندارابنامه
میرسـد.

سـنکرونمقـررکـردهاسـت
کـههرکـسکمانـیراکهنام
اسـفندیاربرآناسـتبکشـد،
دختـرشرابـهزنـیبـهوی
بدهـدواورادرمملکـتخود

سـازد. شریک

دارابموفـقمیشـودکمـان
رابکشـد،امابـادختـرازدواج

نمیکنـد.

پهلوانانازبانوگشسبهفتلشکر
خواستگاریمیکنند.

بتواننـد بایـد خواسـتگاران
کماننریمانرابکشـندوروی
قالیچهایبنشـینندکهرسـتم
تکانـشمیدهـدوازرویآن

. نیفتند

گیـودرهـردوآزمـونموفـق
میشـودوبابانوگشسبازدواج

میکنـد.

آبتینبهبسیالمیرود.کوشنامه
آبتیـنتوانایـیچوگانبـازیو
دانایـیخـودرابهطیهورشـاه

نشـانمیدهـد.

آبتینبافرارنگازدواج
میکند.

بهمنبهمصرمیرود.بهمننامه
بهمنهمایدخترشـاهمصر،
رادربـازیچـوگانشکسـت

میدهـد.
بهمنباهمایازدواجمیکند.

قـانتورالـیبهطرابـوزانباباقورقود
سـفرمیکنـد.

شـرطازدواجبـادختـرملـک
طرابوزانرامکردنیاکشـتن
سـهچهارپایوحشـیاست

قـانتورالـیهرسـهحیـوان،
شـیروگاونروشـترنرسـیاه،
رامیکشـدودختـرراازآن

خـودمیکنـد.

راموسیتا
رامهمراهبسـوامترازشهر
خـارجمیشـودوبهشـهر

سـیتامیرود.

کسـیمیتواندباسـیتاازدواج
کنـدکـهبتواندباکمانشـیوا

کند. تیراندازی

رامدرمسـابقهپیروزمیشـود
وبـاسـیتاازدواجمیکند.

بانوخدادورگه
واهریمنان

سـومبههازبانوخدادورگه
خواسـتگاریمیکند.

بانوخـدادورگـهباکسـیازدواج
در را او بتوانـد کـه میکنـد
نبـردیتنبهتنشکسـتدهد.

__________

ارجنهمـراهبابـرادرانبهدراوپادی
میرود. کنپال

کسـیمیتوانـدبـادراوپـادی
مسـابقۀ در کـه کنـد ازدواج

تیرانـدازیپیـروزشـود.

و پیـروز مسـابقه در ارجـن
بـهعنـواندامـادراجـهدروپد
و ارجـن میشـود. پذیرفتـه
چهـاربـرادرشبـادراوپـادی

میکننـد. ازدواج

پنهلوپو
اولیس

درپیناپدیدشـدناولیس،
را همسـرش خواسـتگاران

میخواهنـد.

ازدواج کسـی بـا پنهلـوپ
میکنـدکـهبتوانـدبـاکمـان

کنـد. تیرانـدازی اولیـس

بازگشـته کـه اولیـس خـود
یگانهکسـیاسـتکهتوانست

ازپـسایـنآزمـونبرآیـد.
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الگوی میتوان آنها در موجود تقابل و روایات خالصۀ جدول، به توجه با
ساختاریروایتهایموردبررسیرابدینقرارمشخصکرد:عامل“نابارور”از
زادگاهخوددوروباعامل“بارور”آشنامیشود.عامل“نابارور”درآزمونیبرای
دستیافتنبهعامل“بارور”شرکتمیکندوپیروزمیشود.عامل“نابارور”

عامل“بارور”]وپادشاهی[رابهدستمیآورد.

بااینحال،دربرخیروایاتتحتتأثیرفرایندگشتارتفاوتهاییجزئیدیده
ازآزمونوشرطازدواجنیست، میشود.دربرخیروایتها،صراحتاًسخنی
اماباتوجهبهساختارقصهروشناستکهدرروایتهاینخستینقصه،این
مواردآزمونهایازدواجبودهاند.برایمثال،درقصۀ“ترکۀجادو،”پسازراه
پیمودنمسیری پریان-کهمستلزم بهجایگاهدخترشاه یافتنسومینپسر
همانی او که میگوید پسر به پری او، کردن اسیر است-و دشوار و پرخطر
ازدواجمیکند.36دربرخی باوی بودهاستو انتظارش استکهسالهادر
ازقصههاهمجوانبراییافتن“برگظلمات”و“برگمروارید،”کهداروی
چشمنابینایپدرشاست،راهیقصردخترشاهپریانمیشودودرحالیکه
دخترخواباست،آنراازخوابگاهاومیرباید،دختررامیبوسدوبازمیگردد.
ربودهاستو را برگ بیدارشدندرپیشخصیمیگرددکه از دخترپس
پسازیافتنپسر،ازاومیخواهدکهباویازدواجکند.37درقصۀ“پادشاهی
کهسهفرزندداشت،”پسازآنکهمردموفقبهکشتنشیریمیشودودر
قصۀ“شاهاسماعیلوعربزنگی”ویکیازروایتهایقصۀ“گلبهصنوبرچه
کرد،”هنگامیکهجواناندخترانرادرمبارزهشکستمیدهند،دخترانخود
درقصۀ“سنگ ازدواجمیکنند.38همچنین، آنها با و مردانخواستگاری از
به از اماپسرپس نیست، ازدواج از ابتدایقصهسخنی در اینکه با صبور،”
هوشآمدنودیدندخترکولیبربالینخوددرروزچهلمگمانمیکندکه
اوچهلروزویراتیمارداشتهاستوبااوازدواجمیکند.دربرخیروایتهای
اینقصههمپسرصراحتاًمیگویدکهنیتکردهاستکهباهردختریکه
چهلسوزنراازبدنویبیرونبیاوردواوراازطلسمبرهاندازدواجکند.3۹

36درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد64-۵7،۱8.

37درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد3۵۵-34۹،۱.

38درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۵76،۱7-۵77؛جلد2۵۱،۱2؛جلد۵8-۵7،8.

3۹درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد248،242،7و26۱.
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باتوجهبهساختارواسطورهبنهایاینروایاتروشناستکهاینموارددر
بعدهارفتهرفتهتحت بودهاندو ازدواج صورتهاینخستینقصهآزمونهای
اما آنهاکمرنگوحذفشده، فرایندهایگشتاریجنبۀآزمونگونگی تأثیر

ساختارکلیماجراهمچناندرقصهحفظشدهاست.

همچنین،دربرخیازقصههابابنمایۀپروازدادنبازبرایانتخابشاهروبهرو
نظر به باشد. میان در شاهزادهخانمی و ازدواج از سخنی بیآنکه هستیم،
میرسدکهاینقصههانیزباساختاریادشدهمرتبطاندوتحتتأثیرگشتار
بهاینشکلدرآمدهاند.دراینقصهها،جوانیواردشهریمیشودوازقضا
همزمانباوروداو،اهالیشهرکهشاهشانمردهاست،بازیاشاهینیراپرواز
میدهندتاشاهجدیدشانراانتخابکنند.بازبرسرجوانتازهواردمینشیند
واوشاهآنسرزمینمیشود.40اگرچهدراینروایات،فقطدواسطورهبنورود
بهسرزمینیجدیدورسیدنبهسلطنتوجودداردوصراحتاًسخنیازآزمون
وازدواجنیست.اماباتوجهبهدیگرروایاتوقصههاوپیوستگیاسطورهبنهای
پادشاهی،میتوانپنداشتکه با ازدواج و بیگانهوآزمون بهسرزمین ورود
تأثیر تحت که ساختارند این از صورتهایی هم یادشده قصههای احتماالً

گشتارحذفوبهاینصورتدرآمدهاند.4۱

دربرخیقصهها،ایندختراناندکهبایدآزمونهاییراپشتسربگذارند.برای
نمونه،درقصۀ“سنگصبور،”دختربایدچهلشبانهروزبربالینپسربیدار
بماند،دعابخواندوهرروزفقطیکبادامویکانگشتانهآببخوردتاپسر
دوبارهجانبگیردوبااوازدواجکند.42همچنین،درقصههای“پادشاهودختر
بادرخواست چوپان”و“دخترخیاطوملکالتجار”کهپادشاهوملکالتجار
و بافتهنبافته و ریشتهنریشته پختهنپخته، کردن فراهم چون محال مواردی
دوختنلباسیازگل،داناییوشایستگیدخترانرابرایازدواجمیسنجند.43
بهاینترتیبوچنانکهروشناست،درآزمونهای“زنانه”میزانصبروتدبیر
زنانآزمایشمیشودوماهیتآزمونهاهمباوظایفآنهادرجوامعسنتی
)پرستاری،پختن،رشتن،بافتنودوختن(ارتباطمییابد.دربرخیازقصهها

40درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد2۹7،۱-2۹8؛جلد24-23،3.

4۱درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱2۱،2.

42درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد242،7و26۱.

43درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد38،2؛جلد26۵،۵و26۹.
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همپدِرپسرخودتصمیممیگیردکهبرایاطمینانازآمادگیفرزندشبرای
ازدواجاورابیازماید؛مانندقصۀ“باغسیب”کهپسرانبایدازدرختسیبباغ
پدرشانکهمیوههایشتبدیلبهدخترانیزیبامیشوندمراقبتکنندتاکسی
آنهارانرباید.درقصۀکردی“تلیهزار،”پدربادادنکیسهایزربههریک
ازپسرانشازآنهامیخواهدکههرطورمایلاندآنراخرجکنندوبدینگونه
میزاندرایتوآمادگیپسرانرابرایتشکیلخانوادهمیآزماید.دراینقصه،
شیوۀ و معمولی زندگی به برادران دیگر برخالف که میشود موفق پسری
متعارفکسبدرآمدراضینمیشودوخطرمیکند.اوبهوصال“زیباترین”
اسطورهای روایتهای در میآورد.44 دست به بسیاری مال و میرسد دختر
“زال آزمودنپسردرخانوادۀخوددیدهمیشود.درداستان وحماسیهم
میآزماید.4۵ ازدواج از پیش را زال خود ایران، پادشاه منوچهر، رودابه،” و
در را او توانایی افراسیاب میرود، توران به سیاوش که هنگامی همچنین،
او عقد به را فرنگیس بعد و میسنجد تیراندازی و کمانکشی چوگانبازی،
نیزبهسیاوشمیدهد.46 را ازتوران اوسپسفرمانرواییبخشی درمیآورد.
همچنین،فریدونخودبهشکلاژدهاییبرسرراهپسرانشظاهرمیشودتا
باآزمودنآنهاشایستهترینفرزندراشناساییکندوسرانجام بدینترتیب،

ایرانرابههمینپسر،یعنیایرج،میبخشد.47

یادآور قصهها در ازدواج مردانۀ آزمونهای از برخی که است ذکر شایان
آیینهایگذرهستندکهباکمکپیرانقوموبهمنظورآمادگیجوانانبرای
ازدواجصورتمیگرفت.جوانانباگذراندناینآیینهاشایستگیوآمادگی
الزمبرایرفتنبهمرحلۀبعدیزندگیرابهدستمیآوردندواجازهمییافتند
تادرفرهنگقبیلهوامورمقدسآنهاسهیمشوند.48درقصۀ“درویشودختر
پادشاهچین،”درویشیپسرراازخانوادهاشمیگیردوباخودبهسفرمیبرد.
سپس،تصویردختر“زیبارو”ییرابهپسرنشانمیدهدوپسربالفاصلهشیفتۀ
دختروخواهانوصالاومیشود.درویشپسازآموزشهنرهایامهارتهایی
اورانزددخترمیبردوبهویکمکمیکندتابهوصالدختربرسد.دراین

44درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد236،۱و308-307.

4۵فردوسی،شاهنامه،جلد247،۱-2۵3و2۵۵-2۵4.
46فردوسی،شاهنامه،جلد304-28۹،2.
47فردوسی،شاهنامه،جلد۱07-۱03،۱.

48الیاده،رسالهدرتاریخادیان،ترجمۀجاللستاری)تهران:سروش،۱38۹(،26.
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روایات،سفروآموختنمهارتهایگوناگونواستفادهازآنهابرایبهرسیدن
بهدخترموردعالقهنوعیآزمونشمردهمیشود.4۹درویشنیزنقشیمشابه
مردانکهنسالقبیلهیاجادوگرانیراایفامیکندکهدرآیینهایتشرفهمراه

نوجوانانومجریاناینآیینهابودند.۵0

برون  همسری 

مورد دختر یافتن برای مرد بررسی، مورد روایات از بسیاری در که دیدیم
سرزمینی یا شهر در را دختر و میشود خارج خود سرزمین از عالقهاش
تعیین دشوار شرایطی ازدواج برای پدرش یا دختر غالباً مییابد. دوردست
میکندکههرکسیازعهدۀآنهابرنمیآیدوماازآنهاباعنوان“آزمونهای
اما فقیر، مردی غالباً که قهرمان روایات، این در کردیم. یاد ازدواج” مردانۀ
نیروهاوموجوداتفرابشریدر ازحمایت بهرهمند ازدیگرانو “توانمندتر”
اینآزمونهاموفقمیشودوباشاهزادهخانمازدواجمیکند.درپایانبرخی
ازقصهها،مردعالوهبردخترتاجوتختپادشاهیراهمبهدستمیآوردو
بهسلطنتمیرسد.باتوجهبهساختارروایاتوشواهدموجوددرآنها،بهنظر
میرسدکهاینساختاروروایاتبازتابیازآیین“برونهمسری”ودرپیوند
بااسطورههایباروریاندکهبنابرشواهد،درگذشتههایدوردربسیاریاز
سرزمینهاوازجملهایرانوسرزمینهایهمسایهاشرواجداشتهاند.بنابر
اینباورفرهنگی،مرداننمیتوانستندبازنانیازدواجکنندکهازقبیلۀخود
آنهابودندیاتوتمیمشابهآنهاداشتند.۵۱دراینگونهجوامعکهمادرتبارخوانده
شدهاند،زنانجایگاهیارجمندداشتندوتبارومیراثخانوادگیازطریقآنها
منتقلمیشد.البتهبایددرنظرداشتکهمادرتباریبهمعنیمادرشاهییا
حکومتزناننیستوتاکنونهیچمدرکمستدلیمبنیبروجودجوامعی
است.همچنین، نشده یافت باشند، داشته مطلق زنانحاکمیت آنها در که
هیچسندیهمپیدانشدهاستکهنشاندهدجوامعیوجودداشتهاندکهدر
آنهازنانهیچنقشیاحرفیبرایگفتننداشتهاند.پژوهشگراناینجایگاهو
اهمیتزناندرجوامعنخستینراباپرستشایزدبانویمادرمرتبطدانستهاند

4۹درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،ج۵۱7-۵۱3،۵.

۵0الیاده،رسالهدرتاریخادیان،2۹-3۱.
51James George Frazer, Totemism and Exogamy (New York: Cosimo, 2009), vol. 2, 228-299.
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کردهاند: مطرح آن دربارۀ فرضیه دو و بود باروری و حاصلخیزی الهۀ که
نخستآنکهچوندراینجوامعایزدبانوییدررأسخدایانبود،زنانچنین
جایگاهیدرجامعهداشتندودیگراینکهچونزنانچنینمنزلتیدرجامعه
بود.۵2 پرستش مورد و خدایان مرکز در جوامع این در ایزدبانویی داشتند،
شایانذکراستکهبرخیازپژوهشگراننیزقانونبرونهمسریرانشانهایاز
عبورجوامعازوضعیتطبیعیوساختارهایابتداییزندگیبهسویفرهنگ
ارتباط و هدیه تبادل رابطۀ سنتی شکل را ازدواجها این و کردهاند تفسیر
متقابلمیانگروههادانستهاندکهدرآنها،زنانبهاینعلتکهتداومزیستی
به بودند، گروه “دارایی” ارزشمندترین بنابراین و میکردند تأمین را جامعه
ازدواج، از بهپادشاهیپس مثابه“هدیه”مبادلهمیشدند.۵3بنمایۀرسیدن
کهدرقصههادیدهمیشود،یادآوراصلانتقالقدرتازطریقزناندرجوامع
مادرتباروگواهیبروجودچنینرسموباوریدرایرانباستاناست.ازسوی
مانند ایرانی، اقوام برخی میان در مادربزرگ نقش و جایگاه به توجه دیگر،
بختیاریها،نیزمیتواندنشانهایدیگرازاهمیتونقشپُررنگزندرایرانو
جوامعسنتیباشد.درمیانبختیاریهاکهمادربزرگرادالومیخوانند،زنان
پیرومادربزرگهااهمیتیبسیاردارند.دالوسدیدربرابرانحرافاتفکریواز
همپاشیدنخانوادهوعاملانسجامآناست.اوراهنمایجوانان،انتقالدهندۀ
تجاربپیشینیان،آموزندۀرسوموهنرهاوصنایعایلبهنسلجوان،پزشک
خصوصیخانوادهوماماییحاذقاستکهحضوروحتیشنیدننامشسبب
باشد،نوعی ازخانوادۀسرشناسی او اگر ایلمیشود. زائوهای آرامشخاطر
و باشند او تابع باید خانواده همۀ و میآید پدید خانواده در “دالوساالری”
نیز چین و افریقا در که است گفتنی کنند.۵4 مشورت او با کارها همۀ در
مادربزرگهاچنینکارکردومقامیدارند.دراینجوامع،درهمۀتصمیمات
خانوادگیبایدباآنهامشورتشودوآنهابهاصطالححقوتودارند.دربرخی
جوامعکهدرآنهاچندهمسریمرسوماست،همسربزرگترچنینجایگاهی
امور بر ویژهای نظارتی نقش و است جوانتر زنان راهبر و راهنما او دارد.

52R.A Kanyoro Musimbi  , “Matriarchy,” in Routledge International Encyclopedia of Women: 
Global Women’s Issue and Knowledge  , ed. Cheris Kramarae and Dale Spender (New York and 
London: Routledge, 2000), 318-320.
۵3بوریسوازیمنوجودیگووز،لویاستروس:قدماول،ترجمۀنورالدینرحمانیان)تهران:پردیس

دانش،۱3۹2(،37-32.
۵4محمدافروغ،“جایگاهدالو)مادربزرگ(درایلبختیاری،”نجوایفرهنگ،شمارۀ3)۱386(،۱28-۱2۵.
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خانوادگیدارد.اومصوناز“کتکخوردنازهمسر”یافرمانبرداریازاوست
وغالباًیگانهزنیاستکهمیتوانددرشوراهاییشرکتکندکهمردانبرای

تصمیمگیریدربارۀامورمهمخانوادگیتشکیلمیدهند.۵۵

طبیعت حاصلخیزی و باروری آیینهای با برونهمسری رسم شواهد، بر بنا
پیوندداشتهاست.آزمودنمردانپیشازازدواجورقابتمیانآنهابایکدیگر
برایازدواجهممرتبطباهمینآیینهایباروریوازدواجایزدبانویباروریو
ایزدگیاهیاست.دراینمراسم،کسیکهنقشداماد/ایزد/شاهراایفامیکرد،
مقام در را خود وظیفۀ بتواند تا میداشت خاصی ویژگیهای و شرایط باید
تضمینکنندۀ“باروری”درجهانبهدرستیاجراکند.همچنین،اوهرازگاهی
میبایستکفایتخودرابرایاجرای“وظایفالهی”اشدریکمبارزۀدشواربه
اثباترساندکهغالباًمرگباربودودرپایانتاجفرمانرواییبهحریفپیروزسپرده
میشد.۵6بههمینعلتهمدرگزینشویدقتوسختگیریهایبسیاری
اعمالمیشدتادراینرقابت“شایسته”ترینو“سالم”ترینفردانتخابشود.در
جوامعمتفاوت،روشهاورسومگوناگونیبرایانتخاباینداماد/ایزد/شاهوجود
داشتهاستکهیادآورومشابهآزمونهایازدواجدرقصههایند.درادامهبهشرح
اینآیینهامیپردازیم،اماپیشازآنبایستهاستکهآگاهیهاییدربارۀآیین

بارورسازیطبیعتو“ازدواجمقدس”فراهمسازیم.

آیین بارورسازی طبیعت و ازدواج مقدس 

حول بود، ارتباط در مادرتبار فرهنگهای با که مقدس، ازدواج مناسک
فرمانروا این مقدسمیچرخید. فرمانروایی دورهاِی قربانیکردن و پرستش
“ایزد یا گیاهی ایزد و داشت راتحتکنترل گیاهان بودکه تجسدخدایی
شهیدشونده”نامیدهمیشد.اوهمسرالههایبودکهوظیفۀافزونیمحصوالت
وجانورانرابرعهدهداشتوازدواجایندوحاصلخیزیطبیعتراتضمین
میکرد.ایزدگیاهییاشهیدشوندهرسالهبههنگامخرمنمیمردودرپیآن
گیاهانازبینمیرفتندوهیچموجودیزادوولدنمیکرد.پسگروندگانبه
اینآیینمیکوشیدندبابرپاکردنمراسمیکهطیآنزنومردیدرنقش

55Musimbi, “Matriarchy,” 318-319. 
۵6جیمزجرجفریزر،شاخۀزرین:پژوهشیدرجادوودین،ترجمۀکاظمفیروزمند)تهران:آگاه،۱386(،

۱۹8و2۱3-208.



آزمونهای“مردانۀ”ازدواجدرقصههایپریانایرانی 22

ایزدبانویباروریوشاه-ایزدمیرندهیاتمثالهایآنهاباهمازدواجمیکردند،
رویشدوبارۀگیاهانرایاریبرسانندوازتوقفایندورهرسالهجلوگیری
کنند.۵7ایزدمیرنده،کهتجسمنیرویباروریبهطورعاموگیاهانبهطورخاص
بود،درقیاسباالههنقشیفرعیداشتوالههشخصیتیمهمترونیرومندتر
ازاوشمردهمیشد.الهۀمذکورکه“الهۀمادر”یا“مادرکبیر”خواندهمیشد،
نواحی و ایران جمله از و جهان از گستردهای مناطق در باستان دوران از
و تنهایی به اونخست وهندپرستشمیشد. بینالنهرین مانند همجوارش
مستقلپرستیدهشدهوبعدهاهمراهباجفتش،کههمانایزدبارورکنندۀاوبود
ودرعینحالفرزنداوشمردهمیشد،ستودهمیشد.۵8تصویرهاوپیکرههایی
کهازاینالههبهدستآمدهاست،جنبههای“مادر”یو“بارورانۀ”اوراآشکارا
نمایانمیسازد.درایننقوشاوراباسینههاییبزرگوبرجستهمیبینیم،
درحالیکهسرانواعحیواناتاهلیووحشیدرجلویبدناوودرردیفهای
بسیارازسینهتاپاهایویراپوشاندهاندوزنبورها،گلهاوگاهپروانههااطراف
بدناوراازکمربهپایینزینتمیبخشند.پیکرکهاییافتشدهازاو،ویرا
بسیارفربهنشانمیدهند،درحالیکهبایکیاهردودستمشغولفشردن
سینههایخویشاست.دربرخیتندیسهاونقوشهماودرحالزایشاست
ازرانهاوتهيگاهيسختدرشت وگاهفرزندیدرآغوشدارد.اومعموالً
نمادبرکتونعمتبهشمارميآید.او وبرجستهبهرهمنداستکهاحتماالً
حاميوپرورندۀفرزندآسمانيوخودنمادالهیفرزندزاییومادریبود.۵۹این
تاآسیایصغیر،عراق، بزرگگرفته یونان از نقاطجهان، بیشتر ایزدبانودر
شام،آسیایمیانه،ایرانوافغانستانپرستشمیشد.اوبانوخدایآب،باران،
زمینوبرکتبودوعمدهترینخصایصشمادریوباروریشمردهمیشد.وی
کهجوانوشدیداًخواهانآمیزشجنسیبود،بانامهاییگوناگونچوندمتر
عنت یونان، در )Aphrodite( آفرودیت و )Artemis( آرتمیس ،)Demeter(
)Anat(درفلسطین،ننه)NanāiیاNanā(درسوریهوآسیايصغیروایشتر

)Ishtar(دربینالنهرینشناختهميشد.60

۵7فریزر،شاخۀزرین،۱۹۵-۱8۱و44۱-437؛مهردادبهار،پژوهشیدراساطیر)تهران:آگه،۱386(،
4۱۹و422؛مهردادبهار،ازاسطورهتاتاریخ)تهران:چشمه،۱384(،۱70.

۵8خسروفانیان،“پرستشالهه-مادردرایران،”بررسیهایتاریخی،شمارۀ43)۱3۵۱(،248-2۱۱.

۵۹فریزر،شاخۀزرین،80؛بهار،پژوهشیدراساطیر،3۹3.
60بهار،پژوهشیدراساطیر،3۹3؛بهمنسرکاراتی،سایههایشکارشده)تهران:طهوری،۱38۵(،23.
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مناطق در که مقدس، ازدواج و طبیعت بارورسازی آیین کلی ساختار
گستردهایازجهانبرگزارمیشد،بدینشکلبودکههرسالهدرآغازبهار،
کاهنهوشاه-پهلوانیکهنقشالهۀباروریوجفتشراایفامیکردند،دریک
مراسمعمومیباهمازدواجمیکردندتابابازنماییدوبارۀازدواجآیینیالهۀ
باروریوهمسرش،برکتوبقایجامعهراتأمینکنند.دراینآیین،پیش
ازدواج،نخستشاهپیشینوهمسرملکهرامیکشتندو ازبرگزاریجشن
را او وحتیگاهیگوشت گیاهانمیپاشیدند بر باروری نیت به را خونش
میخوردند.سپس،سوگواریهاییبرایشاهبرگزارمیشد.پسازآن،ملکه
آغاز گروهی وهمبستریهای وجشن ازدواجمیکرد پهلوانشهر با دوباره
میشد.دراینمراسم،مسابقاتوبازیهایورزشیهمبرپامیشدکهشاه
میبایستدرآنهاشرکتکندوقدرتوتواناییهایجسمیخودرادرآنهابه
نمایشبگذارد.اینروالکشتهشدنشاه،سوگواریبرایاووازدواجدوبارۀ
ملکهروندیهرسالهبودکهبهتقلیدازاسطورۀرفتنایزدگیاهیبهزیرزمین
وبازگشتاووازدواجشباایزدبانویباروریصورتمیگرفت.6۱باگذرزمان
وبهتناسبشرایطجدید،رونداینمراسمهمدچارتغییروتحولشد.در
یاحتیخوردهمیشد، شاه-ایزدکشته مراسم این در درگذشته که حالی
بهصورت زمین به بازگشتش و او دوبارۀ زندگی و مرگ بعد، دورههای در
دروازههای از بتش کردن خارج و زدنش کتک سلطنت، از او کردن خلع
شهرنمایاندهمیشد.پسازکتکزدنیابیرونبردنشاهیانماداوازشهر،
مردمبهعزاداریمیپرداختند.بعدشاهرادوبارهبهتختمینشاندندومراسم
جشنواُرجییاهمبستریهایجمعیبهمنظورتقویتباززاییآغازمیشد.
همچنین،درآسیایغربی،اینآییندیگرهرسالبرگزارنمیشدودورههای
چندینسالهایومثاًلپنجاهیاشصتسالهدرنظرگرفتهمیشدکهدرانتهای
آنشاهبایدازسلطنتکنارمیرفت.سپس،رفتهرفتهبرکناریشاهازسلطنت
همازمراسمحذفشدوآیینیادشدهبهاینصورتدرآمدکهپادشاهدرآخر
هردورهایکهمیتوانستیکیادهسالیابیستسالباشد،موقتاًازسلطنت
استعفامیدادوبهجایاویکبزهکارمحکومبهاعدامرابرایچندروز،معموالً
پنجیاششروزبهسلطنتمینشاندند،یعنیتاآنزمانکهخدایمیرنده

6۱بهار،پژوهشیدراساطیر،4۱۹؛424-428؛بهار،ازاسطورهتاتاریخ،26۹-272و388؛فریزر،شاخۀ
زرین،2۱2-20۹؛الیاده،رسالهدرتاریخادیان،324-3۱۹.
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میبایستبمیرد.درپایانایندوره،آنفردبزهکاررامیکشتندوخوناورابر
گیاهانمیریختندتابهاینترتیبآیینبارورسازیصورتگرفتهباشد.سپس،
پادشاهدوبارهبازمیگشتوبهسلطنتشمیرسید.مدارکیدردستاستکه
درایراندورۀهخامنشیهماینآییناجرامیشدهاست.ظاهراًتاهمیناواخر
ایرانهمرسمیمشابهوجودداشتهاستکهدرشش ازدهات دربسیاری
روزعید،حاکممحلراازکاربرکناروبهجایاویکحاکمموقترامنصوب
میکردندواورابهشدتکتکمیزدند.صورتیدیگرازبرگزاریاینآیین
درمنطقۀپنجویندرنزدیکیمرزایرانوکردستانهمگزارششدهاست.در
اینمناطق،هنگامیکهشاهپیرمیشدودیگرنمیتوانستبازنشهمبستری
کند،زنوشاهرامیکشتندوپسرشانجانشیناومیشد.62بقایایاینآیین
امروزهمدربرخیازآدابورسومدرایرانزندهماندهاست.حاجیفیروزها
کهامروزهدرروزهایپایانیسالباصورتهایسیاهولباسهایسرخوبا
رقصوآوازآمدنبهاررانویدمیدهند،یادگارهاییازهمینآیینکهناندکه
بازگشتایزدگیاهیازجهانمردگانرانمایشمیدهندوسیاهیچهرۀآنها
نشانۀبازگشتشانازجهانمردگانولباسقرمزآنهانمودارحیاتدوبارهشان
است.63همچنین،احتماالًرسم“عروسگوله”یا“عروسگولی”)عروسغول(
یا“پیربابو”کههمزمانباآغازسالنودرگیالنومازندراناجرامیشودهم
باهمینآیینمرتبطاست.درایننمایشآیینی،غولیعاشقدختریاست،
امادختربهاوتوجهینمیکندوکوسهرادوستدارد.کوسهوغولباهم
درگیرشده،کوسهکشتهمیشود.سپس،غولدختررامیدزددوفرارمیکند.
پسازمدتی،دخترازدستغولمیگریزدوبرسرپیکربیجانکوسهحاضر
زنده دوباره را اووی بدن بر لباسش وکشیدن نوازشکوسه با او میشود.
میکند.64ساختارونشانههایموجوددراینآیینوازجملهرنگسیاهغول
ولباسهایقرمزش،دزدیدنعروس،بازگشتعروسوزاریاوبرپیکرکوسه
کهسببزندهشدنویمیشود،دادنتخممرغ،گندموبرنجبهاجراکنندگان
ایننمایش،زماناجرایآنکهآغازبهاراستورقصوپایکوبیدراینمراسم

62بهار،ازاسطورهتاتاریخ،270-348،273-34۹و3۹۱-388.
63بهار،ازاسطورهتاتاریخ،330.

40؛ ،)۱388 فرهنگی، پژوهشهای دفتر )تهران: آفرینش نوزایی جشن نوروز: بلوکباشی، 64علی
جهاندوستسبزعلیپور،“تحلیلاسطورهشناختیعروسگولیازآیینهایباروریگیالن،”نقدادبی،

سال6،شمارۀ22)۱3۹2(،۱۱3-۱36؛نقلاز۱2۱.
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ازمشابهتهایاینآیینباحاجیفیروزوآییندیرینۀپیوندمقدسشاه-ایزد
و میرنوروزی های آیین که میرسد نظر به باروریهستند.6۵چنین الهۀ و
کوسهبرنشیننیزدرپیوندباآیینیادشدهباشند.مراسممیرنوروزیهمراهبا
آغازبهارودرخمسۀمسترقهوگاهازاولتاسیزدهفروردینبرگزارمیشد.
دراینمراسم،مردیراازمیانطبقاتپایینجامعهبرمیگزیدندوحکومت
شهررابرایچندروزبهاومیسپردند.اودراینمدتاختیارکاملداشتو
میتوانستهرفرمانیکهمیخواستصادرکند.اماپسازاینمدت،اورامورد
آزارواذیتقرارمیدادند.شباهتاینآیینبامراسمازدواجمقدسوآزارشاه
وخلعاوازسلطنت،کهپیشازاینبدانپرداختیم،آشکاراست.66درمراسم
کوسهبرنشینهم،کهبرخیآنراصورتیازآیینمیرنوروزیدانستهاند،در
آغازبهارمردیکوسه،زشتویکچشمرابرخریسوارمیکردندودرشهر
“گرم میگفت: دائماً داشت، دست در بادبزنی که حالی در او میگرداندند.

است”ومردمبهاوگلولههایبرفپرتابمیکردند.67

درحقیقت،اینآیینهاریشهدرباوربه“برکتبخشی”شاهداشتند.نزدمعتقدان
یا آسیب هرگونه و داشت وحساس پُراهمیت جایگاهی شاه رسوم، این به
خدشهبهتواناییهاوسالمتشاهمیتوانستحیاتجامعهراباخطراتجدی
مواجهسازد.ازآنجاکهبههررویباپیریوسستیگرفتنتواناییهایشاه-
ایزدمصائبوبالیایبسیاریدامنگیرمردممیشد،دربسیاریمناطقبابروز
نخستیننشانههایضعفدروی،اورامیکشتندتاروحشراپیشازآنکه
کنند.کشتن منتقل نیرومندی و بهجانشینجوان زوالقطعیشود، دچار
شاه-ایزدبهاینعلتبودکهبابازداشتنروحاوازفراروانتقالآنبهجانشین
مناسب،ازبروزبالوخطرنابودیحیاتجلوگیریکنند.باوربراینبودکه
اگراجازهدهندشاهبهمرگطبیعیبمیرد،روحاوکهبهاختیارخودجسم
راترککردهبودبازنمیگشتیاحتیممکنبودشیطانیاجادوگریآنرا
بیرونبیاوردیاسرگردانکند.بهاینترتیب،آنهاباکشتنشاه-ایزدپیشاز
ضعفوسستیگرفتنقطعیاش،اطمینانمییافتندکهجهاندچارزوالو

6۵سبزعلیپور،“تحلیلاسطورهشناختی،”۱32-۱3۱.

66بلوکباشی،نوروز،4۱-44؛بهار،ازاسطورهتاتاریخ،3۹۱-3۹0.
67بلوکباشی،نوروز،3۵-37؛حسنذوالفقاری،“میرنوروزی،”نجوایفرهنگ،سال۱،شمارۀ2)۱38۵(،

20-۱3؛نقلاز۱۹.
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نابودینمیشود.68همچنین،اگرشخصیکهنامزدپادشاهیبودنقصیداشت،
اورابهسلطنتنمینشاندند،چراکهشاهمیبایستمانندخداکاملباشدتا
بتوانندوظیفۀبرکتبخشیاشرابهخوبیایفاکند.مثاًلاگرجاییازبدنش
شکستهیادندانشافتادهبودیاجایزخمیبرتنداشت،بهاواجازۀتاجگذاری
نمیدادند،زیراباورداشتندکهازحکومتشاهیکهنقصجسمانیدارد،بالیا

ومصائببزرگیپدیدخواهدآمد.6۹

دربرخیمناطق،قوانینوتابوهایگوناگونیمانندپرهیزهایغذایی،پرهیز
ازدیدندریا،نتابیدنخورشیدبرشاهدرحالیکهدربسترشاست،کوتاه
نکردنمویاناخن،عبورنکردنازپل،زندگیکردندرمکانهاییدورازمردم
اومیخواستندبرای از انظاربرایشاهتعیینمیکردندو وظاهرنشدندر
رعایتکند.70گفتنی را آنها نظامطبیعت، آن تبع به و حفظسالمتخود
استکهدربرخیازقصههایموردبررسیهممواردیدیدهمیشودکهیادآور
تابوهایذکرشدهاست.برایمثال،درقصۀ“تیزتن،”قهرمانبالفاصلهپساز
تولددرکاخیموردمراقبتشدیدقرارمیگیردوهمۀروزنههایقصرپوشانده
میشود،بهگونهایکهحتینورآفتابنمیتواندبهداخلقصربتابد.7۱اگرچه
انگیزۀشاهدراینقصهپیشگوییرمالیاستکهگفتهاستفرزندشغربتکش
میشود،امابههررویشباهتایننمونهبازندگیشاه-ایزدانوتابوهاییکه
در که اتاقهایی و قصرها همچنین، است. انکارناپذیر میکردند رعایت باید
شباهت هم شدهاند اسیر یا میکنند زندگی آنها در شاهزادهخانمها قصهها
بسیاریبهمحلزندگیشاه-ایزداندارد.آنهاغالباًدرسرزمینهاییبسیاردور،
ناشناختهودورازدیدمردمانودرقصرهاییزندگیمیکنندکهرسیدنبه
آنهابسیاردشواراستوبههمینسبب،تاپیشازرسیدنقهرمانهمۀمردان
دررسیدنبهایشانودستیافتنبهوصالآنهاناکامبودهاند.اگرچهبرخی
اینحضورشاهزادهخانمهادرمکانهایدورافتادهرامرتبطباآیینهایبلوغ
دانستهاند،72اماتوصیفاتظاهروویژگیهایمحلسکونتآنهاایشانرابیشتر
بهکاهنههاییمانندمیکندکهدرمعابدودرآیینازدواجمقدسباجامههاو

68بهار،ازاسطورهتاتاریخ،27۱؛فریزر،شاخۀزرین،2۹6-2۹۵.
6۹فریزر،شاخۀزرین،۱47-۱۵0و303؛بهار،ازاسطورهتاتاریخ،274274-274.

70فریزر،شاخۀزرین،223-220.
7۱درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد۱۹2،3.

72اسماعیلی،“داستانزال،”203-202.
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زیورهایزیباانتظارشاه-ایزدانرامیکشیدند.73

کسی هر یادشده، جوامع در شاه کارکرد و اهمیت سبب به آنکه مختصر
نمیتوانستبهمقامپادشاهیبرسدوکسیکهبرایاینمهمبرگزیدهمیشد،
میبایستدرمراسمی“شایستگی”و“توانایی”خودرابرایدستیافتنبهاین
مقامحساساثباتکند.اینسنجشمیزانشایستگیشاهمعموالًبهصورت
همین به ظاهراً میگرفت. صورت مدعیان با مبارزه و مسابقات در شرکت
منظوروبراییافتن“شایسته”ترینوبهترینشاهبودکهوصف“زیبایی”های
تا و متفاوت مناطق در اغواگرانهتر و فریبندهتر هرچه را شاهزادهخانمها
خود سرزمین به را مردان بهترین ترتیب، بدین تا میپراکندند دوردستها
دیدن با مردان شدن عاشق صورت به قصهها در امروز ما آنچه بکشانند.74
تصویریازشاهزادهخانمیاشنیدنوصفاووراهیسرزمینهایدورشدن
بازتابهمین وپشتسرگذاشتنآزمونهاییدشواربرایازدواجمیبینیم،

رسوماست.

رسم آزمودن شاه-داماد در مناطق متفاوت 

و پادشاهی تخت جهان، مناطق از بسیاری در و گذشته در شواهد، بر بنا
ملکه با میشد موفق که مردی بودند. یکدیگر مالزم دو هر ملکه آغوش
ازدواجکند،بهپادشاهینیزمیرسید.امامردانملکهمیبایستطیمراسم
اینمراسمدر اثباتکنند. او برایهمسری را یامسابقهایشایستگیخود
مناطقمتفاوتبهصورتهایگوناگونوگاهپیشازرسیدنبهپادشاهیوگاه
پسازآنصورتمیگرفت.7۵براینمونه،درمیانلیبیاییهامراسمانتخاب
شاه-دامادبهصورتبرگزارییکمسابقۀدواجرامیشدوسریعتریندونده
حقهمسریملکهوپادشاهیرابهدستمیآورد.دریوناننیزاینآیینبه
ظاهراً میشد. اجرا المپیک بازیهای در شرکت بهصورت و صورت همین
جایزۀنخستینبازیهایالمپیکنیزنشستنبرتختشاهیبودوقدیمترین
بهتخت یافتن بهمنظوردست بهصورتیکمسابقۀدو المپیک بازیهای

73بهار،پژوهشیدراساطیر،423-424؛درویشیانوخندان،فرهنگافسانهها،جلد3۵4،۱؛جلد3،
370و46۵؛جلد۵7۹،۵و6۱6.
74اسماعیلی،“داستانزال،”20۹.

7۵فریزر،شاخۀزرین،20۹.
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شاهیبرگزارمیشد.یکیازآیینهایازدواجقرقیزهاهممسابقهایاستکه
“تعقیبعشق”نامداردودرآن،مردانبرایبهدستآوردنعروسباهمبه
رقابتمیپردازند.دراینمراسم،عروسدرحالیکهتازیانهایدردستدارد،
سواربراسبیتیزرومیتازد.سپس،مردانتعقیبشمیکنندوعروسازآِن
کسیخواهدبودکهموفقشوداورابگیرد.عروسمیتواندازتازیانهاشبرای
راندنخواستگارانیاستفادهکندکهدلخواهشنیستند.درمیانکوریاکهای
آسیایشرقینیزمسابقهایمشابهدیدهمیشود.کوریاکهاچادریبزرگو
گرددرستمیکنندواطرافآنحجرههایجداگانهایقرارمیدهند.عروس
بایدازهمۀحجرههاعبورکند،بیآنکهگرفتارهیچیکازخواستگارانشود.
انواعموانعرابرسر باعروسهمراهیمیکنندو زنانقبیلهدراینمراسم
راهمردانقرارمیدهندتاازدستیافتنآنهابهعروسجلوگیریکنند.آنها
درطولمسیرمردانرابهداممیاندازندیاآنهارامیزنندوبهاینترتیب،
اروپایشمالی در گویا دارند. موفقیت برای بسیارکمی خواستگارانشانس
همچنینرسمیرایجبودهاست،چراکهدرزبانهایژرمنی،انگلوساکسونو
نروژی،واژهایمشترکبرایازدواجوجودداردکهبهمعنای“مسابقۀعروس”
زیر در میبایست شد، انتخاب آنکه از پس شاه غربی، افریقای در است.76
درختبزرگیدرمحوطۀمقدسخودمیایستادودرآنجاباکسانیمبارزه
میکردکهبهسلطنتشاعتراضداشتند.درافریقایمرکزیهمشاهدرهنگام
ازجانخوددفاع ازبینرفتنسالمتیاشمیبایستشخصاً کاهشتوانو
میکردوجانشینتختشاهیازطریقمبارزۀمرگوزندگیدرمیانمدعیان
تعیینمیشد.مدعیانآنقدرمیجنگیدندتافقطیکتنباقیمیماند.در
تاجگذاریوجود اواخردرمراسم تاهمین بقایایچنینرسمی نیز انگلیس
داشت.درمراسمتاجگذاری،پهلوانیبهمیدانمیآمدوکسانیراکهبهحق
شاهمعترضبودند،بهمبارزۀمرگوزندگیدعوتمیکرد.77بهنظرمیرسد
کهرسم“فرارشاه”دررومهمیادگاریازاینرسمبودهباشد.دراینآیین،
رقیبان و میگریخت شاه سپس، و میگرفت صورت قربانی مراسم نخست
بهدنبالاوراهمیافتادند.اگردوندگانبهاومیرسیدند،بایدتاجواحتماالً
جانشرابهتیزپاتریندوندۀآنجمعمیبخشید.بهنظرمیرسدفرارشاهدر

76فریزر،شاخۀزرین،2۱0-20۹.

77فریزر،شاخۀزرین،2۱3-2۱2.
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اصلمربوطبهمسابقۀساالنۀسلطنتبودهکهدرآن،تختشاهیبهشکل
ازدواج به نیز ملکه همزمان و میشد پیشکش دونده سریعترین به پاداش
دوباره سلطنتش ادامۀ برای میبایست شاه سال، هر پایان در درمیآمد. او
میدویدواینکارآنقدرادامهمییافتتاباالخرهشکستمیخوردوبرکنار
وکشتهمیشد.بهمرورزمان،اینمسابقهبهصورتمراسمیظاهریدرآمد
وشکلتعقیبوگریزبهخودگرفت.78مبارزهبرایبهدستآوردنپادشاهی
درمیانشاهانآسیایغربیوازجملهشاهانایرانینیزوجودداشت.شاهان
شکار در ساله هر و میداشتند “پهلوانی” میبایستخصلتهای هخامنشی
وتیراندازیهایسنتینوروزشرکتمیکردند.اگرشاهیتواناییشرکتدر
چنینمسابقاتیرانداشت،دیگرنمیتوانستدرمسندپادشاهیباقیبماند.7۹

این در است. مادرتباری فرهنگ غلبۀ دوران به متعلق آزمونها این ظاهراً
جوامعرسمبودکهزنانخانوادۀشاهیهموارهدرخانهبمانندوبامردانیاز
تباردیگروکسانیکهغالباًازسرزمینهایدیگرمیآمدندازدواجکنند.این
مردانبهسببازدواجبااینشاهزادهخانمهایبومیبهپادشاهیمیرسیدند.
بدینترتیب،پسراننسلاندرنسلبرکشورهایگوناگونسلطنتمیکردند.
دراینجوامع،ازدواجدختران“نژاده”بامردانعادیوبیگانگانوحتیبردگان
ایرادینداشت،بهاینشرطکهخودمردانبرایاینامرشایستگیوشرایط
الزمراداشتهباشند.شاهزادهخانمهابایدازمردانیصاحبفرزندمیشدندکه
وظیفۀ انجام ابتدایی-برای معیارهایجامعۀ روحی-مطابق و نظرجسمی از
که بود هم علت همین به بودند. “مناسب” نسل ادامۀ و فرزند زادن مهم
مراسمآزمودنشایستگیهایشاهبادقتهرچهبیشتراجرامیشدتاکسی
برگزیدهشودکهازهرگونه“عیبی،”کهممکنبوددراجرایوظایفمقدسش
روشن باشد. پاک کند، ایجاد اختاللی جامعه سعادت و باروری تضمین در
استکهخصوصیاتشاهیکهمیبایستبهتختشاهیبنشیند،درجوامعو
فرهنگهاودورههایگوناگونمتفاوتبود،اماکاماًلمنطقیوپذیرفتهاست
کهتصورکنیمدرجوامعبدوی“قدرتبدنی”و“زیباییظاهری”ازمعیارهای

مهمشمردهمیشدهاست.80

78فریزر،شاخۀزرین،2۱2-2۱۱.
7۹بهار، ازاسطورهتاتاریخ، 271.
80فریزر،شاخۀزرین،20۹-208.
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جمع بندی و نتیجه  گیری 

ختم پادشاهی تخت به سرانجام که ملکه، همسر انتخاب ماجرای شباهت 
میشد،بهروندگزینشمردانبرایازدواجباشاهزادهخانمهایقصههاکاماًل
آشکاراستوپیونداینساختارراباآیینهایباروریروشنمیکند.درقصهها

نیزمانندآیینهاییادشده،باچنینسیریروبهروهستیم:

جستجوبراییافتنزن←گذراندنآزمونهاییدشوار←ازدواج)←تختپادشاهی(

گذشتهازاینکهاساطیرخوددرطولزماندچارتغییروتحولمیشوند،روشن
استکهقصههابهسببسرشتشانونداشتنجنبۀقدسیبیشترتحتتأثیر
تغییراتقرارمیگیرندوگشتارمییابند.اگرچهاسطورهبن“بهتختشاهی
اسطورهبنها باقی اماحضور است، ازقصههاحذفشده برخی نشستن”در
یادشدهنشانمیدهد.همچنین، بااسطورهوآیینهای را اینقصهها پیوند
شکلآزمونهادرقصههابهتناسبطبیعتقصههاوجنبۀسرگرمکنندۀآنها
کاماًلتغییریافتهاست.درحالیکهدرآیینهاییادشدهونیزروایاتحماسی،
آزمونهای است، ورزشی مسابقات یا مبارزه و رزم بهصورت غالباً آزمونها
قصههابیشتربهصورتحلمعمایاانجامکارهایمحالیادشواردرآمدهاست.
درروایتهایحماسیکهبهنسبتقصههابهاساطیرنزدیکترند،شایستگی
مردانمعموالًازطریقکشتنجانوراندرندهواژدهایان،کمانکشی،تیراندازی
ونیزهافکنییامبارزهباخوددختروشکستدادناوآزمودهمیشود.درفضای
پهلوانیاینگونهمتونهم،همچوناساطیروآیینهاییادشده،مردمناسب
برایازدواجباشاهدختودامادشایستهشخصیشمردهمیشودکهبهلحاظ
جنگاوریوپهلوانیومهارتهایرزمیدرجایگاهمناسبیباشدومعیارهای
و بودن مالدار یا یا“عقلمعاش”داشتن بودن دیگریچون“خوشچهره”
قصههاکهصورت در اما دارند، قرار اهمیت از دردرجاتکمتری “زیرکی”
آزادتروگشتاریافتهتراینساختارهاهستندودرطولسالیانبهصورتشفاهی
ازنسلیبهنسلیمنتقلشدهاند،بافراموشیاکمرنگشدناسطورهها،مالک
وآزمونهایانتخابمردان-اگرچهگاهبهصورتآزمونهایتوانبدنیورزم
همدیدهمیشود-غالباًبهشکلآزمونهایهوشوسنجشمیزان“ذکاوت”و
“درایت”مردانیاتواناییآنهابرایتأمین“معاش”و“آسایش”شاهزادهخانمها
درآمدهاست.بهاینترتیب،بهنظرمیرسدکههرچهقصههامتعلقبهجوامع
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“بدوی”ترو“سنتی”تریباشند،آزمونهایآنهاهمخشنتروباتأکیدبیشتر
برتوانبدنیاندوهرچهجوامع“بالغ”ترباشند،آزمونهاهمازشکلنخستینو
“بدوی”وتأکیدصرفبرقوایبدنیفاصلهمیگیرندوصورتهایی“منطقی”تر
میپذیرند.باپیشرفتفرهنگیجوامعوبلوغفکریآنها،برتریقدرتبدنی
شاه/داماد/ایزددراسطوره،درقصههابهبرتریدرایتوزیرکیاونسبتبهرقبا
وتبارایزدیوپیوندشبادنیایایزدانبهبهرهمندیاوازکمکهاییاریگران

فراطبیعیچونپریانودیوهاوغولهاتبدیلشدهاست.8۱

خصوص در پژوهش این یافتههای که بود امیدوار میتوان اینها، بر افزون
آزمونهایمردانۀازدواجمارادردرکودریافتدیدگاهجامعۀایرانیازمردی
ومردانگیوسیرتحولاینمفاهیمنیزیاریکندوتأثیراساطیروباورهای
عبارتی، به نشاندهد. مفاهیم این از ایران امروزی تلقیجامعۀ بر را کهن
میشودپرسیدآیینهاوقصههاییادشدهچهتأثیراتیبرتلقیایرانیانامروز
ازمردیومردانگیدارد؟بررسیاینموضوعوپرداختنبهجنبههایگوناگون
آنمجالیدیگرمیطلبدوبحثدربارۀآنرابهپژوهشهایبعدیودیگر

پژوهشگرانواگذارمیکنیم.

8۱شایانذکراستکهاینساختاردرقصههایشمارۀB302*وB461*وA 465*و550وC513 و72۵

و8۵7*دیدهمیشود.بنگریدبهاولریشمارزلف،طبقهبندیقصههایایرانی)تهران:سروش،۱37۱(،
۱48،۱2۵،۱2۱،۱۱۱،۱0۹،77و۱63.


