نقش زن در پدیداری و ماندگاری قصههای ایرانی
آمنه ابراهیمی
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چكيده 
نقش زنان در تاريخ حیات اجتماعی اغلب ناديده گرفته شده است و اين غفلت در تاريخ ادبیـات
ايران به ويژه سهم آنان در پديداری ادب عامه مشهود است .اين در حالی است که زنـان نیمـی از
جمعیت تشکیلدهنده هر جامعه اند و توجه به سهم زنان در آفرينشهای ادب شـفاهی ،مـیتوانـد
نقش فرهنگسازی آنان را بیشتر نمايان سازد .زنان در درازنای تاريخ به عنوان راويان و قصهگويان
خانه ها در انتقال سینه به سینه و شفاهی فرهنگ و ادب عامه نقش بارزی ايفا کرده و میکنند .ايـن
نقش تا بدانجا اهمیت دارد که برخی از پژوهشگران اين عرصه ،ادب شفاهی را ادب مختص زنان
و ادبیات مکتوب را مردانه میدانند .اين جُستار بر اساس روش کتابخانهای به توصـی و تحلیـل
دادهها پرداخته است .يافته های اين مقاله نشان میدهد زنان به عنوان آموزگاران ،هويـتسـازان و
روان درمانگران در انتقال ادب عامه به نسل های پسین خود همواره حضوری پررنگ و در برساخته
شدن فضای فرهنگی و اجتماعی زمانه خود نقش داشتهاند .مدعای اين جستار در راستای انکـار و
نفی نقش مردان در زيست جهان فرهنگی ايران نیست و تنها بر روشن کردن نقـش پررنـگ زن در
ماندگاری قصهها ـ از آن رو که کمتر از اين جنس سخن رفته است ـ تأکید میکند.
کلیدواژهها :ادبیات عامه ،پوشیدهنامی زنان ،رواندرمانگر ،زن ،قصه ،قصهگويی

 .1عضو هیئ

علتی گووه تاریخ دانش اه عالمه طباطبائی .رایانامهamenehebrahimi94@gmail.com :
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مقدمه
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ادبیات عامه محصول ذه و عتل انأانها در درازنای زمان اس  .در پیـدای

ایـ

نوع ادبیات زن و مود به عنوان عناصـو سـازنده پیکـوه هامعـه در کنـار یکـدی و نقـ
1

داشتهاند .در پدیداری ادبیات عامه و در اینجا قصه بایأته اس

که به نقـ

زن توهـه

شود .بو های نتاندن نام زنان در بوابو ماندگاری نام مودان چه به عنوان داسـتانسـوا و
قصهگو یا نقال و کاتب و )....در پدیداری ای نوع از اد
تاریختند اس

و نتیتواند از نق

عامـه محصـول ن ـو هـای

زنان و حتی پیشتازی آنان در بـهوهـودآوردن ایـ

نوع ادبیات و ماندگاری آن چیزی کم کند مالحظه دقی در آثـار و منـابع در دسـتوس
ای مدعی را مهو تکیید میزند .توهه به قصهگویی زن به منظور ساات انأان دیـووز و
امووز سهم وی را در بوآمدن فوهن

روش سازد .ای امو در چند پژوه

اشاره اواهد شد به صورت هزئی آمده اس

کـه بـدان

و توضیح بیشتو آن هدف نویأـنده ایـ

سرور اس .
وقصهگويان 

نخستينافسانهگويان2

زنان؛

نق

زنان در تاریخ ادبیات عامه و ماندگاری ای نوع ادبیات و فوهن سـازی منـتو از

آن نقشی اس

که به نظو میرسد کتتو بدان توهه شده اس  .ای امو در حالی اس

کـه

از منظو واژهشناسی واژه زن نأبتی با آواز گویندگی و شـعو و سـخ دارد .ایـ نأـب
شاید از نق

زبانآموزی و زباندانی مادر نشئ

« .1قصه به معنی سوگذش

و حکای

اس

یافته و ازای رو توکیـب زبـان مـادری از

و به آثاری گفته میشود که در آنها تککید بو رویـدادهای اـار العـاده اسـ

تـا

تحول و تکوی شخصی ها و افواد .در قصهها و حکای ها اصل ماهوا بو رویدادهای الـ الأـاعه مبتنـی اسـ  .رویـدادها
قصهها را بهوهود می آورد و در واقع رک اساسی و بنیادی آن را تشکیل میدهد بدون آنکه در گأتو
و آدمهای قصه نقشی داشته باشند ».درویشیان و اندان مهابادی ج  )26 :1378 1در ای پژوه

و بازسازی قهومانهـا
با توهه به ایـالپـودازی

مندرج در قصه و داستان اصرال داستان نیز نه به معنی امووزی و مدرن آن بلکه متوادف با قصه در نظو گوفته شده اس .
« .2افأانه به معنی داستان سوگذش

و قصه اس  .در زبان فارسی اصرالحاً افأانه را به سه معنی آوردهانـد :یکـی بـه معنـی

گونه ای از شعوهای هجایی که بوای سوگومی کودکان میاواندهاند .دوم گونهای قصه منرور اس
گفته میشود و سوگذش
اس  ».هتان)22 :

آنها را بیان میکند ...گونه سوم داستانهای منظوم و منروری اس

که ارلب از زبـان حیوانـات

که در کتا های ادبی آورده شده
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آن منتو شده اس  .گفتنی اس

از ای هتله اس  :زن

زن  +گ) ابزار نواات

زن انه :نـام

پودهای موسیقایی زن گُله :مقامی موسیقایی زنچه زن+چه) :گویه و نوحه زنویـه زن +
ویه) :مویه کودن .مهندسپور  314 :1392ـ  )313بدی سان از نخأتی گامهای پـژوه
و واکاوی واژه زن ارتباط زن با دنیای سخ را میتوان به نحوی روش مالحظه کود.
از یک سو در بأـتو فوهن ـی ایـوان پوشـیده بـودن نـام زنـان در درازنـای تـاریخ
سببساز کتون

شدن نق

آنها یا به عبارت بهتو بو های نتانـدن نـام آنـان در انتقـال

میواث فوهن ی بوده اس  .پوشیدهنامی نوعی ارز

محأو

میشده و از ای رو ارلب

نام زن در فضای عتومی و در منابع مختلف ادبی و تاریخی به میان نیامده اسـ  .امـا از
آنجا که با یکجانشینی انأانها و فوزندآوری زنان و مأئولی

آنها در اانه بوای توبیـ

فوزند قدیتیتوی صورت ادبیات شفاهی؛ یعنی قصهگویی در نهـاد اـانواده ارلـب بـو
زنان بوده اس

دو

به تبع آن نق
اهتی

و هتچنی با در نظو گوفت بیسوادی هتعی

کریـوی از زنـان و

آنها در انتقال سن های شفاهی و میواث فوهن ی و معنوی میتـوان بـه

های اه زن پی بود.

از سویی دی و با توهه به هتعیـ

کـم زنـان باسـواد مـیتـوان آنهـا را بـه عنـوان

قصهپودازان کاتبان قصهها و داستانهای عامه نیز در نظو گوف  .پدیدآورندگانی که بـه
حکم سن

گاه پوشیدهناماند اما ردّپایشان در عوصه حیات فوهن ی به اوبی پیداس .

گواه ای معنی کتاب

قصههایی چند توسط مادر حامد ب فضـلاهلل سواأـی نویأـنده

قصه اعجوبه محجوبه 1اس  .وی مادر

را با عنوان «کاتبهای سواأی» معوفی میکند.

کاتبهای که سه اثو با عناوی  :مفو القلو

مأوهاالروا و مفتـا الفـال داشـته اسـ .

سواأی  )1 :1381اما ای کاتبه هتچون نام
وهود پوور

پأوی چون حامد سواأی که راه مادر را در زندگی اود ادامه میدهـد

بیتودید مدعای ای پژوه
 .1هالب توهه اس

آثار

نیز در دسـ

نیأـ  .بـا ایـ

را به نحوی مهو تکیید میزند.

که اعجوبه و محجوبه نیز داستان دو کنیزی اس

و ارز های انأانی نقل میکنند.

که بوای پادشاهی قصههایی مختلف با مضتون ااـال
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موسیقایی به کار رفته اس

که واژه زن در توکیبهایی به عنوان ساز آواز یـا مقـامی
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در دل شاهنامه ای اثو ستوگ کـه بـه نـوعی اد
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هلوهگو اس

شـفاهی مـودم ایـوان نیـز در آن

و پوده از سن هایی دیوی نیز بومیدارد هتدم و هتأو فودوسـی بـوای

او قصه میگوید .هتأو فودوسی داستان بیژن و منیزه را از دل متون پهلوی به یاد دارد:
مــوا مهوبــان یــار بشــنو چــه گفــ

از آن پس که با هام گشتیم هف

بپیتـــای تـــا مـــ یکـــی داســـتان

ز دفتــو بــوت اــوانم از باســتان

بوخ

اندرو مـانی از کـار چـوخ

که چون گوش

از گف

م یاف

پــو از چــاه و مهــو و نیونــ

و رنــ

بـــدان ســـووب گفـــتم ای مـــاهروی

ش ف

هته از در مـود فوهنـ

و سـن

موا امشـب ایـ داسـتان بـازگوی
فودوسی )229 :1381

در ای اثو هتچنی کنیز زال نیز زنی اس
روش اس

رودنواز و گوینده و قصهگوی .به اوبی

که هلوهگوی زن در چنی های اهی از زبان فودوسی نتیتواند بیدلیـل و

فارغ از ن اه به سن های کهـ فوهن ـی باشـد و از بخشـی از ههـان فوهن ـی سـخ
میگوید که زن در آن زیأ

کوده اس .

بو اساس دانأتههایی دی و افأانهگویی رایوتوی صورت سوگومی زنـان و کودکـان
بوده اس

پلووسکی  .)86 :1364در حیره تـاریخ فوهن ـی ایوانیـان ایـ مهـم نتـود

بارزی دارد آنچه از دل داستانهای بوهای مانده از تاریخ قصهگویی و داستانسواییمان
بومیآید گویای ای معنی اس

که افأانهگویی هتچون سنتی ماندگار و تـاریخدار تنهـا

مختص زنان دانأته شده اس ؛ گواه ای سخ آنکـه در دارا نامـه از زبـان شخصـیتی
میاوانیم که کأی «هتچون زنان افأانه مـیگویـد» بیغتـی ج  .)139 :1339 1ایـ
هتله به طوزی روش از نق

افأانهسوا بودن زنان سخ میگوید گوچـه بـه نحـوی

کنایه آمیز درور ویی زن را در اود نهفته دارد .افزون بو ای

با نظو به آنچه از محتـوای

قصهها و افأانهها به ویژه در نوع بومیشان بومیآید؛ میتوان گف
لریف زنانه بو کلی
پیدای

که حاکم بودن رو

قصهها و افأـانههـای بـومی نیـز گویـای روشـنی از نقـ

زن در

افأانهها و قصههاس  .به بیان دی و قصهها و افأانههـای بـومی و محلـی «بـا

نشانههای عامیانه بودن زبان سادگی قصههای توبیتی اـان ی بـودن زمینـههـا آگـاهی
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نداشت از سوزمی هـای دور نـاچیزی میـدانهـای هنـ

و قهومـانی بـودن فضـاهای

و کودکان میپأندند بو زبان میآورند ».تألیتی )24 :1391
از منظوی دی و در طبقهبندی قصهها گاه به اعتبار گویندگان توهه میشود؛ بـو ایـ
اساس داستانهای شفاهی را به زنان نأب
میدانند و داستانهای مکتو
مودان دانأتهاند محجو

دادهاند و کودکان را مخاطب و شنونده آنهـا

را به مودان منأو

میکنند و تنها شـنودههایشـان را نیـز

الف 181 :1382ـ .)182بارزتوی نتود ای معنی در داستان

ستک عیار اس  .دایه مهپوی در ستک عیار گوینده و تعلیمدهنده داتوان در گویندگی
قصهگویی) اس

ارهانی ج  .)46 :1343 1به اوبی روش اسـ

داستان ستک عیار افزون بو تکیید نظو موحوم محجو

به نوعی آموز

کـه ایـ مهـم در
قصهگـویی بـه

داتوان را نیز محوز میدارد آموزشی که هتچون سنتی فوهن ی در دل تاریخ ایوان باید
ن ویأته شود.
بواــی دی ــو چــون ویلیــام هــانوی 1اســتاد بازنشأــته دانش ـ اه پنأــیلوانیا 2کــه
عامیانه ایوان انجام داده اس

پژوه های بأیاری راهع به اد

بدی مهم اشاره کـوده

که در محافل زنانه راویان زن و در مجالس مودانه نقاالن مود قصه میگفتهانـد گـووه
نویأندگان  .)112 :1382بو ای اساس نیز میتـوان حضـور پورنـ

زنـان را در نقـ

قصهگو به طوزی روش مالحظه کود .مالحظهای که ابهامهایی چون کتون
زنان را در ماندگاری و انتقال اد

و فوهن

بودن نق

عامه پسمیزند.

افزون بو آنچه گفته شد بو اساس دانأتههای تاریخی دی و ردّ پای زنان را در سـن
شفاهی قصهگویی میتوان در دوران ایوان باستان مشاهده کود .گوسـانهـا و انیـاگوان
ایوان باستان چه زن و چه مود را باید نخأتی سوایندگان قصهها و داستانهای منظـومی
دانأ

که به صورت شفاهی قصههایی را نقل میکودند .بـویس و فـارمو )31 :1368

گفتنی اس

که قدم

حضور پورنـ

گوسـانهـا بـه زمـان پـارتهـا و انیـاگوان بـه
1. W. L. Hanaway
2. University of Pennsylvania

شماره  74زمستان 9315

افأانههای آنها ههان زنانه را به ااطو میآورند و در یک سخ قصههایی را کـه زنـان
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ساسانیان بازمیگودد و حتی دانأتههای دی و انیـاگوی حوفـهای را بـه زمـانی قبـلتـو
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و

میرساند؛ زمانی که پادشاهان ماد سخ پودازان را گوامی میداشتهاند .گأـتوه فعالیـ

حضور آنها به طـوزی روشـ های ـاه ویـژه اـود را در حیـات اهتتـاعی و فوهن ـی
بازمیتاباند .گوسان «به عنوان سوگومکننده پادشاه در دربار نیز نزد مودمان از محبوبیـ
بواوردار بوده؛ او در گورستان و در بـزمهـا حضـور مـییافتـه؛ نوحـهسـوا طنزپـوداز
داستانگو نوازنده ضابط دس آوردهـای عهـد باسـتان و مفأـو زمانـه اـود

بـود».

هتان)44 :
آنچه در شاهنامه مندرج اس

گواه مرالب مذکور اسـ  .تتایـل بهـوام بـه داتـوان

آسیابان و داتو هواهوسازی که هو یک آواز هن های پادشاهان را با رقص و موسیقی
میاوانند فودوسی  )424-427 :1381نشان روشنی اس
هو طبقه اهتتاعی فوودس
1

بو آنکـه بواـی از زنـان از

یا فوادس ) قصهها و داسـتانهـای منظـومی را در اـاطو

داشتند و با سبک و سیا پوکششی به اهوا درمیآوردهانـد .هتچنـی آنچـه نظـامی در

هف

پیکو آفویده اس

گویای روشنی از ای مضتون در داستانپودازی منظـوم اسـ .

در اأوو و شیوی در زمان شفاع

اأوو از شیوی در بوابو مویم از زبان مویم درباره

شیوی میاوانیم:
موا باد هادویی هم حقـه سـازی

که بو سازد ز بابل حقـهبـازی

دارد

دارد

هــزار افأــانه از بــو بــی

م افأون های او را نیـک دانـم

به طنازی یکـی در پـی

چنی افأانه ها را نیک اـوانم
نظامی )182 :1389

افزون بو ای افأانهسوایی ده داتو در کنار شیوی و اأوو در ای اثو بو نق

زنان

به عنوان افأانهسوا یا داستانسوا در دربار مهو تکیید میزند.
 .1در حکایتی از هزارویکشب که موبوط به زمان هارون الوشید الیفه عباسی اس
اس  .در ای حکای

الیفه از اصعتی از علتای اد

میاواهد تا بهتوی شعوها و قصه هایی را بازگویـد کـه از زبـان زنـان

شنیده اس  .اصعتی نیز که در بصوه از سه داتو و کنیز
 426 :1382ـ )421

نیز گویندگی یا قصـهگـویی زنـان محـوز

حکایاتی شیوی را شنیده بود بو الیفه میاوانـد .محجـو
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ملک فومود تا هو دلأتانی

فوو گوید به نوب

ست تو
گف

فلکناز هتیال هتایون

پویزاد ات ااتون گوهوملک هتان 114 :ـ  .)113در اینجاس

قصهگویی چون هنوی نزد زنان ارزشتند بوده اس

که میتوان

و کأی که بدی هنـو آراسـته

بوده نیز های اه ویـژهای را بـه اـود ااتصـای مـیداده و نظوهـا را بـه اـود هلـب
میسااته اس .
دی و آگاهیهای ما راهع به قصهگویی زن در نخأتی کتـا

داسـتانی ایـوانزمـی

هزارافأان نیز به ایوان باستان بازمیگودد .اثوی که بنا به گفتههایی بعد از ورود اسالم به
ایوان با تغییواتی به عوبی توهته شد و هزارویکشب نامیده شـد .قصـهگـویی شـهوزاد
بوای شهویار و ماندگاری ای اثو نتود بـارزی اسـ

از اینکـه زنـی در درازنـای قـوون

میکشد و به منزل میرساند .گفتنی اسـ

متتادی بار سن ی انتقال فوهن

را بو دو

که مأعودی شهوزاد و اواهو

دی آزاد چهوههای قصههای هزارافأان را با هتـای در

ارتباط میداند مأعودی ج  223 :1316 1و  .)226اب ندیم نیـز از هتـی مهـم ابـو
میدهد و میگوید که تکلیف آن بوای هتای داتو بهت
اس

پادشاه کیانی صورت پذیوفتـه

اب ندیم ج  .)142 :1346 1با پذیوفت ای گفتهها میتوان گف

اثوی به فومان زن و قصهسوایی شهوزاد نیز اود نشان روشـنی اسـ
زنان در قصهگویی و ماندگاری ای نوع از اد
حتی با نپذیوفت وهود کتا
فوهن

پیدای
از نقـ

چنـی
پورنـ

عامه.

هزار افأـان و تعلـ تـام و تتـام هزارویـکشـب بـه

ایوان نتی تـوان از اهتیـ

محتـوایی و فوهن ـی آن سـخ ن فـ  .بـیتودیـد

هزارویکشب به عنوان آئینه بیهتتای ههاننتـای فوهن ـی از آثـار مهتـی اسـ
ریشهیابی آن و نأب

دادن

یونانی و ...نشان روشنی اس

کـه

به فوهن های مختلف از هتله ایوانی هنـدی و عوبـی و
از گأتوه عناصو و مفاهیم درهمتنیده اهتتاعی و فوهن ی

که زن را هتچون قصهگویی آفویننده اودمند و هوشیار تصویو میکند .به گفتـه اولـی

شماره  74زمستان 9315

نظامی از ای زنان نام میبود :فون یس سهیل عجبنو

داستانی
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سولوو 1نویأنده فوانأوی هزارویکشب تنها اثو ههـانی اسـ
شماره  74زمستان 9315

محأو

کـه آفویـده یـک زن

میشود .ستاری )194 :1368

توضیح بیشتو آنکه شـهوزاد زن قصـه گـوی ایـ اثـو بـوای تـداوم زنـدگی و ادامـه
لب به قصهگویی بازمیکند و شهویار بدبی را از دنیای تاریک و پو از نفوت

هأتیا

دور میسازد در واقع «سوّ توفی شهوزاد در سخندانی اوس  :شـهوزاد پیـووز مـیشـود
چون هم او و هم شهویار و هم تتام اشخای قصه در ای نکته اتفـا نظـو دارنـد کـه
اعجا

بوابو با زندگی و همارز زندگی اس » هتان 18 :ـ  .)182بخشی از ای اثـو بـو

محوری

سخندانی شهوزاد بنـا شـده اسـ  .از یـک سـوی عالقـه و اشـتیا طـوالنی

مخاطبان در اعصار مختلف بدان را بیان و از سوی دی و از راز ماندگاریا

گوهگشایی

میکند:
حیات هان و ت اسـ

دم عیأی گواه ای سـخ اسـ

سخ او

نکتــهدانــی در ســخ ســفته اســ

سخنی چند در میان گفتـه اسـ

کــه ســخ ز آســتان فــوود آمــد

ســـخ از گنبـــد کبـــود آمـــد

گـــو بـــدی گـــوهوی ورای ســـخ

او فوود آمـدی بـه هـای سـخ
هاللی هغتایی استوآبادی)

هالب آنکه در نخأتی قصهای که شهوزاد بو زبان میآورد نیز هادوی کـالم مرـو
میشود .هادویی که موهبات زندگی را پدید میآورد.
در اینجا بیمناسب
بوآمده اس

نیأ

که به یک اثو مهم دی ـو کـه بـه نـوعی از دل فوهنـ

ایـوان

و از زبان زن بازگو مـی شـود اشـاره کنـیم :هـزار و یـک روز .ایـ اثـو چـون

هزارویکشب بو قصهگویی زن در فوهن

ایوان تککید دارد .گفتنی اس

کـه در اوایـل قـون

هجدهم میالدی در فوانأه داستانهایی بـا عنـوان »Mille et un jours ou contes persans«:

به چاپ رسید که بـه داسـتان هـای ایـوان شـهوت یافـ  .متـوهم یـا نویأـنده کتـا پتـی
دوالکووای 2فوانأوی اس  .او منشی و متوهم دربار فوانأه بود و در سال  1674میالدی بـه
1. Evelyne Sulero
2. Francois Petis DeLacroix
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ایوان سفو کود و دو سال در اصفهان صفوی به سو بود و به یادگیوی زبان فارسـی پودااـ .
رستتیگوران )69 :1389
وی در مقدمه اثو

بدی نکته اشاره کوده اس

که داستانهـای هزارویـکروز را از

درویشی به نام مخلص در اصفهان روزگار شاه سلیتان صفوی گوفته اس  .بنـابو آنچـه
وی میگوید دروی

کتابی هندی را به فارسـی توهتـه کـوده و نأـخه فارسـی را بـه

دوالکووا داده اس  .با ای وهود در وهله نخأ

نیامدن نأخه اصلی فارسـی

به دس

و هندی هزارویکروز ای گتانه را که نویأنده اثو دوالکوو اس

پورن تـو و قـویتـو

میکند و بو ای اساس میتوان هزارویکروز را سـااته و پودااتـه ذهـ دوالکـووا بـو
اساس فوهن

شو دانأ

نک صـباغ  122 :1388ـ  .)126امـا بـا تـدقی بیشـتو

میتوان مواف بـا نظـو اسـتاد موحـوم محجـو

کـه بـیشـک قصـههـای

نیـز گفـ

هزارویکروز از نأخهای فارسی یا توکی استخواج شده اس

ای اثو در کتا
محجو

چوا که ارلب قصـههـای

الفوج بعد الشده نیز دیده شده و دوالکووا نیز بدان اشاره کـوده اسـ .
)429 :1382
که گوچه هزارویکروز در کل اروپا چندان مورد توهه قوار ن وفـ

و

گفتنی اس

هزارویکشب پدیده فوهن ی مرو و مهم دنیای شو هتچنان یکهتاز عوصه هـذ

و

کش

فوهن ی بوای اروپاییان بود اما در فوانأه بنا به دالیلی هزارویـکروز در هـذ

مخاطب از هزارویکشب گوی سبق

را ربود .دالیل اقبال از آن را بدی سان آوردهانـد:

بعد ااالقی اثو نزدیکی و تراب هزارویکروز با قواعد ادبیات فوانأه در قون هجـدهم
و نیز واقعگوایـی کـه در مضـتون آن محأـوس بـود محتـدیهـا  .)142 :1384ایـ
موضوع را دکتو لرفعلی بویتانی متوهم ایوانی اثو به نوعی دی و بیان میکند گفتههـای
وی بیان و هذابی

هزارویکروز از دیـدگاه شخصـیا

اسـ

کـه پـو بیـواه نیأـ

بویتانی که هزارویکروز را بیمرال میداند در قیاس با هزارویکشب بو ای نظو اسـ
که ارلب داستانهای هزارویکشب ایالیاند و آرازگاه داستانها بیشـتو بـا تکـوار گـوه
اورده اس

در حالیکه داستانهای هزارویکروز روان و سادهانـد و بـدون حاشـیهای

سخ میگویند .بویتانی  :1363پیش فتار)
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سپس راهی عرتانی شد تا بوای کتابخانه سلرنتی نأـخ ارـی ارزشـتندی اویـداری کنـد.
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در ای اثو داتوی در پی بیاعتتادی به هنس مود از ازدواج دوری میکند و باعـث
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ن وانی پدر میشود .ای طو داستانی به هزارویکشب شباه

دارد با ای تفاوت کـه

در اینجا بیاعتتادی و بدگتانی زن در بوابو هنس مود مرو شـده و در آن اثـو رـ و
بدبینی مود به زن به هنای

هم میانجامد .در هزارویکروز دایه داتـو در پـی درد دل

پدر بو آن می شود تا داتو را از ای بدگتانی رها سازد و او را بـه ازدواج رارـب کنـد:
و حیوتآمیز بأی میدانم و میتـوانم

«م تواریخ و قصص شوران یز مأوتایز طو

از صفات حتیده و حأنه مودان بهمنظور ملکه به قدری بأوایم و از اتحاد و وداد وفای
عشا مشتا و هانسپاری از روی وفا و ثبات و اتفا و صال و سداد نقل کنم کـه
رفع شبهها
محجو

آید و طبع زودرنج

موافق

پذیود و اوی مهو و ساز

و الف

گیود»

 .)433 :1382بدی سان دایه داتو با گفت قصههایی مبنـی بـو وفـاداری

مودان و هلب اعتتـاد زن بـه هـنس مـود مـیتوانـد آهأـته آهأـته داتـو را از رـ
بیاساس

رها سازد و به ازدواج متتایل کند .در پی ای معنی اثو مذکور را نیز میتوان

بوسااته زنی قصهگو دانأ ؛ زنی که بو اسـاس مفـاهیم و ارز هـایی فوهن ـی قصـه
میسواید و در پی درمانگوی عارضهای روحی بومیایزد و به مقصد اود میرسد.
در پایان ای قأت

باید گف

بیتودید نق

که قصـهگـویی زنـان را در های ـاه

مادر و بویژه به عنوان مادربزرگ که پیوزنی با تجوبه و دانا محأو
تا به امووز مشاهده کود .آنچه موحوم استاد محجو
میگوید نتونهای از ای معنی اس
پش

که زنان طب سن

میشـود؛ مـیتـوان

راهـع بـه روزگـار کـودکی اـود
دیوینه بویژه زنانی که عتـوی را

سو گذاردهاند قصههایی را بوای آرمیدن فوزندانشان میگویند« :زنهای سالخورده

اانواده میگفتند بیایید بوایتان قصه ب وییم .با ای وعده بچهها را دور اودشـان هتـع
میکودند .تقویباً هته ما در روزگار کودکی با ای قصهها به اوا

رفتهایم اوا هـای

ایلی شیوی  ».هتان)181 :
با مداقه بهتو میتوان قصهگویی زن را در بأتو اانواده به عنوان آموزگار هوی ساز
و روان درمان و مالحظه کود .آنچه در پی اواهد آمد توضیحات بیشـتوی در ایـ بـاره
اس .
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ندرمانگران
آموزگاران،هويتسازان،روا 

زنانقصهگو؛


به سو میبوده اند و مودان در سپهوی اارج از آن به طوری که زنان سووکار بیشتوی بـا
فوزندان داشتهاند .ضت آنکـه از زمـانهـای دور تـاکنون زن در نقـ

مـادر نخأـتی

آموزگار کود بوده و با قصهگویی و اواندن الالیی و شعو زبان و مفـاهیم فوهن ـی و
ااالقی را به کود اود میآمواته اس  .دادههای تـاریخی بـو ایـ مهـم در فوهنـ
قدیم و باستانی ایوان مهو تکیید میزنند .بو اساس ای دادهها باید گف

ایوانیان از دیوباز

هتچون یونانیان طب سنتی فوهن ی از شعو و ساز و آواز بوای توبی

و تعلیم کودکـان

اود بهوه میهأتند بویس و فارمو 66 :1368ـ .)61بیگتان قصهگویی زنـان در مقـام
مادر و مادربزرگ و اثوبخشی بوای از قصهها هتچون قصههای پویان در صورتبنـدی
شدن شاکله ذهنی و فکوی کود و معنابخشی به زندگی او قابلانکار نیأ  .حتـی بنـا
به آنچه مورد پذیو

بأیاری از پژوهش وان اد

عامه اسـ

آن بخـ

از قصـههـای

عامیانه که از زبان زنان بازگو میشود تتام و کتال متعل به کودکـان اسـ
الف  .)181 :1382ازای روس
ش فت

در فوهن

و اد

محجـو

که های اه شهوزاد در قصههای هزارویکشـب و تـکثیو

اروپایی و بویژه بو کودکان قابل توهه و مالحظه اسـ

چـه

رسد به فوهن هایی که ای قصهها از درون آنها بوآمدهاند .ژان کوکتو 1در ایـ بـاره بـا
اشاره به نق

مادرانه و آموزگارانه شهوزاد بوای هامعه اروپایی میگوید« :شهوزاد نیـای

بزرگ هته داستانسوایان دوران کودکی ماس

نیای بزرگ تتام قصهپودازانی اس

در کودکی شهد در کامتان میریختند و ما را از اور و اوا

کـه

بازمیداشـتند ».سـتاری

)193 :1368
هتانطور که اشاره شد بأیاری از قصههـای عامیانـه از اصیصـه آمـوز
بواوردارند .ای کارکود به مخاطب او

ااالقـی

و بد زشتی و زیبایی و عفـو و دشـتنی و...

اشاره میکند و با پیووزی ایو بو شو مخاطب را بدی مهم متوهه میسازد کـه عاقبـ
کارها در ههان چ ونه میشود .گاه آموز

ویژگـیهـای ااالقـی حأـنه در قصـه بـه
1. Jean Cocteau
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با در نظو گوفت آنکه زنان در طول تاریخ ایوان ارلب در محیط اصوصی یـا اانـه
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طوزی رویفتو صورت میگیود از هتله آموزندگی قصه نخأتی هزارویـکشـب کـه
شماره  74زمستان 9315

شهوزاد بوای شهویار بازمیگوید ای قصه حکایـ
اس

بازرگـان و عفویـ

و سـه پیومـود

که در آن مودی فویباورده زن ایانتکار اود را به قتل نتیرسـاند و در عـو

به هادوی استو گوفتار میکند و زن تا پایان عتو در رنو و زحت

میماند .ای قصه به

شهویار میآموزد که از بی بودن هتأـو ایانتکـار تنهـا راه مواههـه بـا او و مجـازات
و بدی سان هتأو

نیأ

ح حیات مییابد و عتوی را در سختی بـه سـو مـیبـود.

هتان)179 :
به هز آموز
پوور

ااالقی وهه دی و آموزنـدگی قصـههـا از دامـان فواانـای ایـال و
میگیود .گأتوهای که به کود به نحـوی مـیآمـوزد کـه

آرمانهای واال نشئ

انأان در مأی و زندگی باید آرزوهای بلنـد و بزرگـی داشـته باشـد و بـوای رسـیدن بـه
کند .الزم به توضیح اس

مقاصد اود تال

که ای مهم در فوهن

سنتی به دلیل آنکه

زن در فضای اصوصی اانه محصور بوده اس ؛ قصـهگـویی را ایـالان یـز و زیبـا و
مفوّی در ااتیار زن قوار میدهد فواانایی که گـاه وی را در دامـان هامعـه بـهگونـهای
پورن
پوور

در نق های مختلف مـیپـذیود و او را از سـپهو اانـه اـارج مـیسـازد و در
فوزندان

ارتباط تن اتن

با آرمانهای بلند و آرزوهای زیبا و انأـانی یـاری مـیرسـاند .ایـ
مضتون و نقـ سـازی زنـان در مـت قصـه بـا هنومنـدی ااصـی در

درازنای اعصار پی گوفته شده اس  .چنانکه میدانیم هنومندان نقال چه زن و چـه مـود
بنا بو س و هنس مخاطبان با تفاوتهایی قصه نقـل مـیکـودهانـد و بنـا بـو ایـ مهـم
حاکتی

رو زنانه و نق

زنان در مضتون قصه مـیتوانـد گویـای روشـنی از

پورن

نقل آن قصهها توسط زنان و بـوای زنـان باشـد .درویشـیان و انـدان مهابـادی ج 1
)42 :1378
افزون بو آنچه آمد باید گف
هوی
سوزمی

قصهها که بوسااته از عناصو فوهن یانـد تـوان انتقـال

فوهن ی را دارا هأتند هوی

فوهن ی با مشخصههایی چـون تـاریخ و وطـ و

نیاکان اعتقادات و باورها دی و اسرورههای دینی و ملی حتاسههـا هنـو و

ادبیات نژاد و قومی

و سن قومی صورتبندی میشـود رو االمینـی  )111 :1382و

هو قصهای که از عناصو هویتی بیشتوی بواوردار باشد بـیگتـان تـکثیو بیشـتوی را بـو
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مخاطب می گذارد .به دی و سخ قصهها با انواع مفـاهیم اـود در بوآمـدن و شـناا
شخصی

بدی سان بیتودید زن در نق

قصهگو با انتقال قدرت شناا

پأی اود در واقع سببساز هوی یابی کودکان اس  .ای هوی
و نیز هوی
در

به تفکو نأـلهـای
در دو سـرح فـودی

هتعی قابل مالحظه اس  .در سرح فودی تفاوت و اشتوا فود با دی وان

و فهم میشود و در سرح هتعی هوی

با عناصو فوهن ی مشتو اعضای هامعه

را با یکدی و پیوند میدهد و از سویی دی و شباه ها و تتایزها با سـایو اقـوام و ملـل
دریاف

میشود .به طور مرـال کـاربود پوتکـوار واژه ایـوان و ایوانـی در قصـه عامیانـه

معووف حأی کود شبأتوی بینام  121 147 222 211 283 297 :1386و )...کـه
بوآمده زمانه صفویان و هدالهای آنان با ازبکان و عرتانیان اسـ
ایوان و ایوانی آن روزگار منتقل میسااته اس

هویتی که تا پـی

نـوعی هویـ

را بـه

از روی کـار آمـدن

صفویان دچار بحوان شده بود و اینک در ای روزگار حیات اود را بازمییاف .
زنان در نق

قصهگو میتوانند به عنوان رواندرمان و نیز راهو شوند چواکـه ابـزار

روان درمان وان از گذشته تا امووز هتـواره کلتـه و سـخ بـوده اسـ

و زنـان نیـز بـا

قصهگویی که دنیای وسـیع تخیـل را مـیگأـتود مـیتواننـد رنـو فقـدان و هـواس و
اضروا

و بدبینی و  ...را کنار بزنند و نوعی امیدواری به آینده آرام

در دل مخاطبو کود

و او بینی را

اود ایجاد کنند و بهووزی انأان را در ههان نوید دهنـد .زنـان

را از ای منظو میتوان دای انی دانأ

که بوای رو کودکان اود افأانه میبافنـد و آن

را هتانند وسیله بازی در زمان ناآرامی فوزندانشان بـه دستشـان مـیدهنـد پلووسـکی
 )86 :1364و آرامشان میکنند.
از دیدگاه روانشناسـانه حأاسـی
روزگار نأب

به مود بیشتو اس

و شـکنندگی زن در بوابـو آسـیبهـای سـخ

اما زن نوعی درونگوایی متتایل به آرمـانپـووری را

به ویژه با قصهگویی) پدید میآورد و بدی وسیله در بوابو مصائب مقاوم
اینجا شاید بیمناسب

میکند .در

نباشد که به گفته فوه رو هینا لتبووزو )13 :1363 1از چهوههای
1. Gina Lombroso
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فودی و در سرحی دی و در معنایابی و شناا

اود از بی ان ان تکثیو دارند.
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روانشناس استناد کنیم« :تا
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تخیل که زائیده بین
نتوده و بوای به دس

و توانایی که زن از اود بـووز مـیدهـد در مشـاهدات و

و تخیل و حس تناسب میباشند او را با حقای دمأاز و نزدیـک
آوردن راه حل مشکالت زندگی بی

بنابو ای مورد ایالپووری کامالً روش اس
بأتو مناسبی بوای زن فواهم آورد تا رنوهای

از مـود توفیـ مـییابـد».

که دنیای ایالان یـز داسـتان مـیتوانـد
را پس زند و با واقعی

تلخ کنار آید.

آنچه از دل متون مختلف تاریخی و داستانی فوهن های مختلف بومیآیـد در تکییـد
مرالب مذکور اس  .ای منابع به ما میگویند که قصـه و قصـهگـویی هتچـون دنیـایی
آرمانی و مفوّی بوای رهایی از رنوها و تأکی دردهاس  .در متـون باسـتانی یونـان در
نتایشنامه هواکلس 1آمفی تویون 2به م ارا 3عووس
شوهو

در سفو اس

با قصهگویی آرام

اشک را که چشتان کودکان

توصـیه مـیکنـد کـه هن ـامی کـه

اود را حفظ کنـد« :چشـتههـای هوشـان

را پو کودهاند بخشکان .آنان را با قصهها ایـ رباینـدگان

شیوی هلوههای بدبختی دلداری بده» هزینی  .)63 :1381اوید شاعو رومی در یکـی
از آثار اود از داتوان مینیاس سخ میگویـد؛ داتوانـی کـه مایـل نیأـتند بـه هشـ
باکوس بووند و به پیشنهاد یکی از آنها که داستانهای بأیاری میداند بو آن میشوند تا
در حال دوا

و دوز کار اود را آسانتو کنند و لحظات رمزدهیشان را با داستانگویی

پو کنند .پلووسکی 29 :1364ـ )28
در هزارویکشب نیز دنیازاد از اـواهو

شـهوزاد بـوای کنـار زدن بـیاـوابیا

میاواهد تا قصهای ب وید« :ای اواهو م از بیاوابی به رنو اندرم طوفه حدیری گـو
تا رنو بیاوابی از ما ببود .شهوزاد گف  :اگو ملک اهازت دهد بـازگویم .ملـک را نیـز
اوا

نتیبود و به شنودن حکایات رربتی تتـام داشـ  .شـهوزاد را اهـازت حـدیث

گفت داد» مهندسپور  .)169 :1392در ابومأـلمنامـه نیـز از زبـان زنـی سـختیکـ
هتیله) که از پیوزنی عیار بیبی ستی) مـیاواهـد تـا بـوای او قصـهای را نقـل کنـد
میاوانیم« :بوای ما حکای های شیوی ب وی تا زمانی دلم بیاساید» طوسوسـی ج 3
1. Heracles
2. Amfitryon
3. Megara
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 .)11 :1382از آنجا که اموا

هأتی نیز مؤثو واقع شـود و موهتـی باشـد

موهتی که در طول تاریخ بأیاری بدان آویختهاند و سالم

اود را بازیافتهاند.

1

جمعبندي


بو اساس آنچه گفته شد باید تککید کود که نق
قابل توهه اس
اس

و چشمپوشی از ای نق

که در هویان فوهن سازی نق

زن در پدیداری و مانـدگاری قصـه

در واقع چشم بأـت بـو نیتـی از هتعیتـی

داشته و دارند و زنان و مـودان فـودا و فوداهـا را

سااته و میسازند .در واقع زنان با تکسی به دامان ام قصه در درازنای مصائب تاریخ
بار انتقال فوهن
نق

را در کنار مودان بو دو

کشیدهاند .ازای رو هتچنان میتـوان بـدی

مهم و فوهن ساز توهه ویژهای معروف داش

و زنان را بـه عنـوان آموزگـارانی

بیادعا هوی سازان و رواندرمان وانی دلأـوز نیـک ن ویأـ  .امـووزه بـا توهـه بـه
حاکتی

فضای مدرن بو حیـات اهتتـاعی و فوهن ـی و دگودیأـی بواـی از عناصـو

فوهن ی که با نوعی بیتوههی به فوهن
عناصو فوهن ی منـدرج در اد
قصهگویی) از منظو تدوام فوهن

سنتی هتواه اس

به منظور از دسـ

عامـه و در اینجـا قصـه) بایـد بـه نقـ

سـنتی زنـان

قدیم و ارز ها و مفاهیم آن بهای بیشتوی داد و بـه

سن های فوهن ساز توهه ویژهای معروف کود .به دی و سخ
زایندهاند باید به نق

نـوفت

زنان که هانبخـ

حیاتبخشی اود در وهـه معنـوی از طویـ قصـهگـویی بـوای

کودکان توههی اای مبذول دارند .ای هانبخشی هتچون زایندگی زن مهـم اسـ
بیاعتنایی بدان با از میان رفت آهأته آهأته سن های فوهن ـی بوابـو اسـ
هوی

و
و

و رو و

قدیم هامعه را میمیواند.

 .1بو اساس آنچه تاریخ مدون در ااتیار ما مینهد از قصهگویی به صورت هنوی درمان و در بیتارستان هندیشاپور از سـوی
پوستاران بوای بی اوابی بیتاران و پویشانی و رنو و ناراحتی آنان ابو داریم .ای مهم در کتب قدیتی موبوط به طب نیز ذکـو
شده اس  .چنانکه در تقویمالصحه اب برالن آمده اس  .در ای اثو قصهگویی فنی اس

کـه بوسـیله فـودی «اـو سـخ و

نوادرگوی» پی گوفته میشود و قصهگوی در لح و «قرع و وصل و ااتصار و بأط» قصه باید دق
پدید آورد و هضم رذا را آسان گوداند و اون را صاف و دل را آسوده کند .مهاهوی )82 :1374

کند تا در شنونده نشـاط
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هه

روحی و هأـتی بـا یکـدی و در ارتبـاط اسـ

قصهگویی میتواند حتی بو اموا

از ایـ
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