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 چکیده 
  از  سرشار  ی منبع  که  است  معاصر  ی ادب  ی ها پژوهش  در  ها نه ی زم  ن ی تر گسترده  از  ، قصه 

  ی ها شه ی اند   با   حاضر   حال   در   و   گشته   منسوخ   تقریبًا  که   رود شمار می به   ی اعتقادات   و   باورها 
  ازدواج   موضوع   ها، قصه   اغلب   در   ی اصل   ی ها ه ی ما بن   از .  ندارد   ی خوان هم   ی اخالق   و   ی ن ی د 

  در . م ی مواجه  داماد وان ی ح  موضوع  با  ها قصه  ن ی ا  از  ی برخ  در . است  ها خانم شاهزاده 
  رنگ کم   ه ی ما بن   ن ی ا   فراوان،   ل ی دل   به   بنا   ها، قصه   ن ی ا   از   ی برخ   ی امروز   و   د ی جد   ی رها ی تحر 

  ی قصه  چند  ذکر  از  پس  ی ف ی توص ی ل ی تحل  روش  به  پژوهش  این  در . است  گشته 
  شده   پرداخته   ها قصه   ن ی ا   ی س ی دگرد   ر ی س   و   ش ی دا ی پ   ل ی دل   ل ی تحل   و   ی بررس   به   داماد، وان ی ح 

  مختلف  ی ها فرهنگ  در  داماد وان ی ح  ی ها قصه  مشترک  ی ها ی کار ش ی خو  سپس . است 
  ی اد ی بن  اشتراکات  وجود  با  داماد وان ی ح  موضوع  که  است  شده  داده  نشان  و  شده  ی بررس 

 . است   شده   ی س ی دگرد   دچار   ها فرهنگ   از   ی خ ر ب   در   چگونه   جهان،   در 
 .قهرمان  دختر،  داماد، حیوان،  پدر،: ی کلیدیهاواژه
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 برای مدرسه در قصه زنگ که هنگامی گویدمی 1بتلهایم .دارد  وجود قصه زنگ مدارس 
 شاید  (99:  1387  بتلهایم،  .ک ر)   .برندمی  لذت  شدتبه   هاآن  شود،می   خوانده  قصه  کودکان

 زناشویی  دنیای و ازدواج با کودکان امگ بهگام  آشناکردن ،قصه  اهداف ترینمهم از یکی
 بسیار  زمینه  این  در  ،قصه .  است  مطرح  ازدواج  بحث  پریان  هایقصه  تمام  در  تقریباً.  است
 به ورود برای آهستهآهسته را کودک  قصه است معتقد بتلهایم . است کرده عمل موفق
 .ک ر)  .کندمی آشنا مسائل این با طبیعی طوربه را او و کندمی آماده جنسی بلوغ دنیای
 (162-160: همان

 
 له ئ مس بیان. 1- 1
 شکلی به هافرهنگ  اکثر در که هاستقصه  در رایج هایموتیف  انواع از  «دامادحیوان »

 دالیل  به بنا مضمون این شده،  کاسته هاقصه  قدمت از هرچه  البته. است شده متجلی
  داماد حیوان  یهاقصه  گذارینام علت یدرباره  بتلهایم. است هدش تررنگکم  فراوان

  انسان  به جانوری که هستند هاییقصه  ،ترفراوان و ترمحبوب  بسیار هایقصه »: نویسدمی
 شریک: دارند مشترک  یجنبه  یک هاتفاوت یهمه با هاقصه  این. شودمی تبدیل شگرفی
  این  پریان، هایقصه  به مربوط ادبیات رد رو همین از. است جانور یک ابتدا زندگی

 که  هاقصه  از گروه آن)  است یافته شهرت «شوهر- حیوان»  یا «داماد- حیوان» به مجموعه
 حیوان  آغاز  در  آینده،  همسر  یمنزله به  زن،  هاآن  در  و  اندشده  شناخته  ترکم   حاضر  حال  در

  گفت  توانمی (349-348: 1381 بتلهایم،)  «.(دارند شهرت «عروس -حیوان» به است
 ابتدای  از  که  نگرش  این.  دارد  بستگی  جنسی  مسائل  به  ما نگرش  به  هاافسانه  این  یریشه 
 با ما یرابطه  آینده در باشد، ترمثبت و ترمتعادل هرچه گیرد،می شکل ما وجود در رشد

 انیانس  تئهی  به   حیوانی،  زوج  که  اینجاست  در  و  بود  خواهد  ترمثبت  و  بهتر  مخالف  جنس
  است،  درآمده حیوان شکل به که داماد ،هاافسانه  این اغلب در. دهدمی شکل تغییر خود

  خوشی   و  خیر  به  داستان  و  گرددبرمی   عادی  حالت   به   زن  یک   عشق  اثر  بر  داستان  آخر  در
 .کر)   .دهندمی  ادامه  خود  زندگی  به  هم  کنار  در  خوشی  به  داماد  و  عروس   و  شودمی  تمام

 (351: 1381  بتلهایم، و 292: 1386 یونگ،
  که   نیست  معلوم  آنکه  نخست:  دارند  ویژگی  سه  داماد-حیوان   هایقصه »  بتلهایم  نظر  از
 اغلب پریان هایقصه  کهدرحالی ؛است درآمده  حیوان شکل به چرا و چگونه داماد

 
1 Bruno Bettelheim 
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  کیفر که است ایساحره  وضع این  مسبب آنکه دوم. دهندمی  ما به را اطالعات گونهاین
  حیوان نزد زن قهرمان  شودمی سبب  پدر آنکه سوم. بیندنمی هم  را خود  زشت  کارهای

  ظاهر  به مادر ؛کندمی را کار این او از شنویحرف  یا پدر به  عشق سبب به زن و برود،
 قصه  در آشکارا هانمونه اکثر در بتلهایم نظر برخالف (349: همان)  «.ندارد مهمی نقش

 چندان نیز آن سمبلیک یجنبه . است شده  صحبت وس عر یا داماد شدنحیوان  یدرباره 
 ظرمنت  1پراپ  مانند  ها،قصه   این  دوم  ویژگی  در  بتلهایم  اینکه.  نیست  ذهن  از  دور  و  پیچیده

 شناسی ریخت در پراپ که است ذکر به الزم. نیست منطقی است، ساحره  مجازات
  شماره خویشکاری در و داده اختصاص شریر به را کاریخویش  چندین پریان هایقصه 
 را آن و شودمی مجازات و خوردمی شکست همیشه شریر که است معتقد ،18

 رشد   برای  گفت،  خواهیم  کهچنان   زیرا  ؛(110:  1368  پراپ،)   است  یدهنام  «(I) =پیروزی»
  در  و است الزم مسخی و دگردیسی چنین ها،آن از یکی یا زوجین شخصیت تعالی و

  قصه، زیرین هایالیه و حقیقت در بلکه نماید،می شریر رظاه در ساحره آن حقیقیت
 ؛ندارد چندانی نقش قصه گسترش  و روند در ترمهم  این از  و است قصه قهرمان یاریگر
  ساحره،  این مجازات با و برگردد گوقصه  دیگر بار نهایت در که ندارد ضرورتی بنابراین

  که  است دلیل همین به. گرداند خلت مخاطب کام در را قصه شیرینی و دهد ادامه را قصه
  ، است  کاریخویش   این  دارعهده   الدعوهمستجاب  زاهدی  ها،قصه   این  متأخر  هایشکل   در

 ؛(224:    1392  منشی،  نصراهلل  .ک ر)   دمنه  و  کلیله  در  «شد  دختری  که  موشی»  داستان  مانند
 (350: 1381 بتلهایم،)  .کندمی  ابراز ساحره  این نشدنتنبیه  بر دالیلی  ادامه  در  بتلهایم البته

  همچنین . شد  خواهد  پرداخته  ها قصه  این  ساختار  ترین اصلی  بررسی  به  پژوهش  این  در 
  متفاوت،   های مکان   و   متمادی   های زمان   طی   در   ساختار   این   چگونه   که   شد   خواهد   داده   نشان 

   . است   شده   متأثر   آشکارا   مختلف،   های فرهنگ   از   و   پذیرفته   را   درشتی   و   ریز   های دگردیسی 
 

   پژوهش اهداف .2- 1
 بهباتوجه  اما است، دامادحیوان هایقصه  تحلیل و بررسی پژوهش این در ما هدف

 و آوریجمع را موجود  دامادحیوان  هایقصه  تمام تواننمی  مایه،بن این گستردگی
  داماد، حیوان   هایقصه   مشهورترین  از  برخی  مقاله  این  در  بنابراین  ؛کرد  تحلیل  و  بندیطبقه 

 
1 Prop 
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 یباره در که بوده  آن بر سعی ،این بر عالوه. است شده بندیدسته  و تحلیل و یمعرف
 رویکرد با پژوهش این در. شود بحث هاقصه  این وجودی دالیل ترینمهم و چیستی

 .است شده بررسی هادگردیسی این تحلیلیتوصیفی 
 
 پژوهش  هایفرضیه .  3- 1

  کرد   ادعا  توانمی  است،  جهانی  یموضوع  نپریا  هایقصه   آن  تبعبه   و  قصه  اینکه  بهباتوجه 
 و انگیزه دارد امکان اگرچه ؛است جهانی و عمومی یتفکر نیز دامادحیوان  یمایه بن که

  این   که  زد  حدس   توانمی  همچنین.  نباشد  یکسان  هاقصه   این  طرح  در  مختلف  ملل  هدف
 هاییتفاوت هم با مختلف اقوام  جغرافیایی موقعیت و دین و فرهنگ با متناسب  هاقصه 

... و دامادحیوان عاقبت و انسان  به حیوان و حیوان به انسان دگردیسی حیوان،  نوع در
 . کنندمی تبعیت یکسانی الگوهای از تقریباً هاقصه  حال این با دارند،

 

 پژوهش  پیشینه . 4- 1
  از ی ن  قصه  به  کودکان  کتاب  در  بتلهایم،  برنو  کتب،  از  برخی  در  پراکنده  های بحث  بر  عالوه 
:  1387  بتلهایم، )   . است   پرداخته   غربی   ی قصه   چند   تحلیل   به   داماد حیوان   نام   به   مبحثی   در   دارند 
  به  مختصر  صورت به  ی ران ی ا  ی ها قصه  ی بند طبقه  کتاب  در  1مارزلف  ش ی اولر  ( 508- 459

  ، 103  ، 98  ، 97  ، 78:  1391  مارزلف، )   است   کرده   اشاره   داماد وان ی ح   ی ها قصه   از   ی برخ   ی ه ی ما بن 
  داماد – حیوان  ی اسطوره  بازنمایی »  عنوان  با  ای محسن صادقی، مقاله  (. 136 ، 135 ، 129 ، 104

  و  مایه بن  این  ای اسطوره  منشأ  بررسی  از  پس  مقاله  این  در . اند نوشته  « صوفیانه  حکایتی  در 
  با  ک ا ح ض  ازدواج »  ماجرای  با  صوفیانه  حکایت  های سازه  ملل،  میان  در  آن  همگانی  ی جنبه 

  و  سنجیده  ، داماد حیوان  ایرانی  های افسانه  برخی  و  فردوسی  ی شاهنامه  در  « جمشید  ان خواهر 
 . است   نپذیرفته   انجام   زمینه   این   در   جامع   تحقیقی   تاکنون   اما   شده   منطبق 

 

 بررسی  و  بحث. 2
 یدامادحیوان  تطور سیر.  2-1

. است یافته رواج ،داماد حیوان  یهاقصه  زمانی چه از که نیست مشخص روشنی به
   کتابت   اگر  البته  است،   برخوردار  یبیشتر  قدمت  از  قصه   کدام  که   نیست  مشخص  همچنین

 
1 Ulrich Marzolph 
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. زد تخمین را  هاقصه  این از  برخی قدمت توانمی  زیادی حد تا بدانیم تقدم شرط را
در   داماد-حیوانموسوم به    هایروایت»:  گویدی م  زدهشتاب  یاظهارنظردر    یصادق  محسن

 یداز ازدواج ضحاک با خواهران جمش یرانو در ا 3اثر آپولیس  2و پسیکه 1یوبدغرب از ک
 و تقدس  ها،قصه  این در توجه شایان ینکته (165: 1395 ی،)صادق «.است پذیرفتهاثر 

 در را هایینمونه  بتوان دارد امکان که جنسی اختالالت نه هاستازدواج  این بودنآیینی
 هاییازدواج   چنین  4فریزر  .مولوی   مثنوی  دفتر  در  کنیزک   داستان  مانند  ،درک  پیدا  عصری  ره
 فراتر این از را پا او (181: 1387 فریزر،)  .است نامیده «مقدس  وصلت» درستیبه را

 زنانی دنیا، از مناطقی در که کندمی مطرح «مقدس  روسپیگری» عنوان با مبحثی ،گذاشته
: همان)  .کردندمی  معابد  از  برخی  جنسی  وقفِ  را  ارشدشان  دختران  و  خود  که  هداشت  وجود
  داماد حیوان  هایقصه  ترینقدیمی از یکی نام در حتی مقدس  و آیینی ازدواج این (375
  زبان  در  که است پسوخه همان پسیکه چه ؛ است  شده منعکس «پسیکه و کیوپید» یعنی

 بیرلین،  .ک ر)  .است روحانی عشق معنی به (تاسبوده  یونانی به داستان اصل)  یونانی
 سمبلیک  طوربه   را  دختر  مختلف،  دالیل  به  بنا  خاکی  یکره   یگوشه   چهار  در  (187:  1395

 به نیز را حاصل نوزاد گاهی و آوردنددرمی  خود  جنسهم  و نوعهم  غیر عقد  به آیینی، و
 یجنبه هاوصلت نای دارد امکان اوقات گاهی .دانستندمی وصلت این ینتیجه غلط

 برای قربانی مثابهبه دختری تقدیم گفت بتوان شاید. باشد گرفته خود به هم حقیقی
 ؛دارد   جهان اساطیر  در فراوانی هاینمونه  که باشد آیین این از ترقدیمی صورتی ، خدایان

 آیینی  مراسمی  در  باکره  دختر  کردنقربانی  به   «اورفه»  داستان  از  بزرگی  بخش  نمونه،  برای
 دختر این بعد هایدوره در که  کرد ادعا بتوان شاید (91: 1380 پینسنت،)  .دارد اشاره
 . درآوردند خود نظرمد خدای  عقد به را باکره

 معبد در خدا همسر عنوانبه  باید نداشته، ارتباط مردی هیچ با که زنی مصر بِتِس در
  خدایان   از  دختر  بارداری  از  جهان   مناطق  برخی  در  (190:  1387  فریزر،)   .خوابید می   آمون

 ملکه با سال هر تاک، خدای 5دیونوسوس  نیز آتن در (717: همان)  .است شده صحبت
  شخصی   آیا  که  است  مردد  فریزر  که  داشته  حقیقی  یجنبه   آنقدر  مراسم  این  کرد، می  نزدیکی

 
1 Cupid 
2 Psyche 
3 Apollo 
4 James George Frazar 
5 Dionysus 
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  به فریزر (191 :همان)  .گذاشتندمی او جای تمثالی یا کردمی بازی را دیونوسوس  نقش
  نیست   کلوخ  و  خاک   یا  وبچتکه   شودمی  مقدر  خدا  برای  که  سیعرو»:  گویدمی   صراحت

. شودمی 1دافنه  عاشق  ،آپولون  (193  :همان)   «.است  خون  و  گوشت  دارای  ایزنده   زن  بلکه
 هاینمونه و (193: 1395 بیرلین،) ... ندکمی دنبال را او و یابدمی تنها را او جنگلی در
  صورت   کشاورزی  محصوالت  ازدیاد   برای  نمادین  هایازدواج  این  از  بسیاری.  دیگر  اناوفر
  بحث   در  است  ذکر  به  الزم.  بود  خواهد  توجه  درخور  تحقیقی  خود  جای  در   که  گرفتمی

 مراسم درختان زیر در و محصول ازدیاد برای گاهی نیز خدایان به باکره دختر قربانی
 (145: 1358 نام،بی. ک ر)  .ترفپذیمی انجام نیقربا

  ،است خاصی یرودخانه  آنِ از که را ماری انگلستان، تبارآفریقا  قبایل از برخی در
-خدا ازدواج به را جوان دختری  خصوصبه زنی، باریک سال چند و کنندمی  پرستش

 و بزرگ مردان اقوام، از برخی بین در (375 و 195: 1387 فریزر،)  «.آورنددرمی مار
 هستی یعرصه  به قدم ،مارخدایی و زن یک بستریهم  از که دارد د وجو نامداری
 بینندمی  خواب به را ماری و خوابندمی مقدس  جایگاهی در قبایل، این زنان. اندگذاشته

  2اگوستوس  ،فریزر (383: همان)  .است مار همین کار دارشدنشانبچه  که دارند عقیده و
  مارخدا  وجود (384: همان) .داندمی  مردان قبیل این از را کبیر کندرسا و 3منس آریستو و

  تقدیم  که است طبیعی بسیار زیرا ؛رود شماربه عطفی ینقطه تواندمی هااسطوره  در
 در ویژهبه  دامادحیوان  هایقصه  ترینرپرتکرا از که ،مار به همسر عنوانبه  باکره دختری
 پسیکه  و  کیوپید  در  حتی  .باشد  مارخدا  همین  یادامه   است،  هندوستان  ررمزورازپُ  سرزمین

 ماری   شکل  به   موقت  طوربه  که  ونوس   برادر  کیوپید  زیرا   شودمی   دیده   مارخدا  این   پای  رد
 (186: 1395 بیرلین،. ک ر)  .رودمی شماربه یونان  خدایان از شود،می ظاهر

 باور  در. دادندمی شوهر نیز عناصر از برخی به گاهی خدایان، بر عالوه را دختران
 یازاله  دختر از سرگردان ارواح از یکی» که است آن ینتیجه قاعدگی اولین 4هاسیامی
 (807: 1387 فریزر،)  «.کندمی بکارت

 
1 Daphne 
2 Augustus 
3 Aristomenes 
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 یک   در. »است  اقوام  از  بسیاری   بین  در  رایج   یباور  ،باکره  دختر  با  خورشید  بستریهم
  در که شد خواهد  دختری صاحب شاه  که کندمی پیشگویی بینی،فال  ،1سیسیلی  یقصه 

 که  هاییتالش  تمام با (193 و 717: همان)  «.شودمی داربچه  خورشید از سالگیچهارده 
 خورشید  نور  از  دور  قصری  در  را  ترخد  و  دهدمی  انجام  هواقع   این  نشدنمحقق   برای  پادشاه

  را  قصر دیوار تصادفی یابد،می  ایشذغ در که  استخوانیتکه  با دختر کند،می  محبوس 
 زنی گاهی  (717:  همان)   .کندمی  حامله  را  دختر  و  شودمی  وارد  خورشید  نور  و  خراشدمی

 درشام و پدر که 3دانائه بر باران شکل به 2زئوس . دارد عهده بر را ایوظیفه  چنین باران
 او  و  شودمی  وارد  ،بودند  کرده  محبوس   بلند  برجی  در  یا  زیرزمین  در  را  او  ترس   همین  از
  . است  شده  گزارش   نیز  آتش  با  دختر  ازدواج  از  هایینه ونم  (717:  همان)   .کندمی   حامله  را
 یا  بت  با  صوری  و  سمبلیک  طوربه  که  اندبوده   دخترانی  گاهی حتی  (4  :1380  مهابهاراتا،) 

  در  که است کرده گزارش  فریزر (375: 1387 فریزر،)  .اندکرده می ازدواج شمشیری
  « هواکا» نام به سنگیتکه  ازدواج به را ایباکره  یه سالچهارده  دختر «پرو» در ایکدههد

 او به همگی و شدمی بت وقف  دختر پس آن از. شدمی محسوب خدا که آوردنددرمی
 (193-192: همان)  .گذاشتندمی احترام

 از  برخی ر د» :است کرده گزارش  ینچن ،سندان با مرد سمبلیک ازدواج از نیز الیاده
 به  را سندان وقتی. کنندیبه سندان، به چشم عروس نگاه م ،قبیله آهنگران آفریقا، قبایل
او به  ...دهندسرمی عروس  آوردن هنگام که  خوانندمی را آوازهایی همان آورند،می  خانه

 (69: 1392 یاده،)ال «.است آورده خانه به را دومش همسر که گویدیهمسرش م
 منظر از توان یمبا اسطوره دارند،  یناگسستن یوندیکه اغلب پ را هاقصه  نیا

 بار دو یگاه و کی هاقصه  نیا اکثر در رایز ؛کرد لیتحل و هیتجز زین یکرگردانیپ
 رییمجدداً به انسان تغ  وانیو همان ح وانیبه ح ی)انسان است گرفته صورت یکرگردانیپ

و  یو ساختمان و اساس هست یاهرشکل ظ ریی»تغ  یعنی یگرگردانیپ .(است شکل داده
 در امر نیا که است یع یالطبماوراء  یروین از استفاده با یزیچ ای شخص مندقانون  تیهو
 و هاانسان یمعمول توان و حوزه از فراتر و رسدیم نظربه یرعادیغ یزمان و دوره هر
 گرید  یصورت  هب  ءیش  ای  شخص  حالت  نیا  در.  دیآیم  شماربه  ییاستثنا  افراد  و  نوابغ  یحت

 
1 Sicily 
2 Zeus 
3 Danae 
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  از . شودمی اشاره  هایکرگردانیپ انواع  به ادامه در (44: 1388 ،ییفسا)رستگار «.گرددیم
 مختلف یهاوه یش به که جمادات،  و نباتات وانات،یح ها،انسان  ان،یخدا یکرگردانیپ

 (470-143: )همان .است گرفته صورت
 
 دامادحیوان  هایقصه   ساختار.  2-2

 جدولی  نیز  آخر  در.  شودمی  ذکر  دامادحیوان   یقصه   چند  از   ایه صخال  ابتدا  بخش  این  در
 شده مشخص هاقصه  این اساسی هایاختالف از برخی که شده طراحی مبنا همین بر

 وجود مقاله  این در دامادحیوان هایقصه  تمام ذکر امکان چون که است طبیعی. است
  این  در که باشد داشته وجود هاقصه  این از دیگری هایوضعیت  دارد امکان نداشت،
 . باشد نیامده جدول

 پسیکه   و کیوپید یقصه .  1 - 2-2
 دارد   ایخسته دل  عاشق  او  که  دهدمی  پیام  ،( آپولون به والدین پسیکه )پسوخه   قصه  نیا  در
 با تا بگذارند دوردست ایصخره روی بر را او تا کندمی توصیه  و است دار بال ماری که
  متحمل  پسوخه  که  دردناکی  هایآزمایش   و  هارنج   از  پس  نیز  قصه  نیاپا  در  .کند  مالقات  آن
  عاشقانه  است، ونوس  پسر که ،(کیوپید)  خود عاشق یشدهدگرگون  حقیقت با شود،می

 (187: 1395 بیرلین،)  .کندمی زندگی
 ورتومنوس  و  پومانا.  2-2-2

خواستگاران   یرمانند سا  اما  ؛است  لیجنگ   پری   یک  که  شودمی  2پومونا   عاشق  1ورتومنوس 
  ساده  چوپانی شکل به را خود  ورتومنوس، نهایت در. شودمی مواجه توجهیبی با

 با نهایت در و اوست شوهر ورتومنوس، که  گویدمی پومونا به ونوس و... تا  آورددرمی
  شوهر،  اصلی هویت شدناما به مرور زمان و پس از برمال .دهدمی  دواجزا به تن میلیبی

 (193-191: همان)  .دهندمی ادامه  مشترک  زندگی به عاشقانه
 (کافیر) بانتو  زبان به ایقصه .  3 - 2-2

 را او صورت دختری که یابدیک تمساح وقتی شکل انسانی خود را بازمی قصه نیا در
 (352: 1381 بتلهایم،)  .لیسدمی
 

 
1 Vertumnus  
2 Pomona 
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  آلگان .  4 - 2-2
  سمت  به  تا . شود می  ممکن  غیر  او  برای  دسترسی  اما  شود می  آسمان  دختر  عاشق  1الگان 

  تبدیل   موشی   به   را   خود   جادو   و   طلسم   با   ناچار به .  کند می   پرواز   آسمان   به   او   رود، می   معشوقه 
  میدانی  در  قبل  از  و  کند می  پنهان  را  ود خ  ی درخت  ی تنه  درون  ها موش  از  تعدادی  با  و  کند می 
  این  با  و  گیرد می  قرار  بود،  آسمانی  ان تر دخ  سایر  و  آسمان  دختر  رقِص محل  و  تفرجگاه  که 

  ها مدت   و   شود می   او   عاشق   زمان   مرور   به   نیز   آسمانی   دختر   و   رباید می   را   آسمانی   دختر   ترفند 
 ( 204- 202:  1395  بیرلین، )   . دهند می   ادامه   خود   زندگی   به   هم   با 

   پیر- داگ یقصه   .5 - 2-2
 توله  شش و کندمی آمیزش  سگی با ینز آمریکا، پوستانسرخ از 2ریپ-داگ یدر قصه 

 به روز هر است  مجبور هابچه اطعام برای او. رانندمی بیرون قبیله از را او. زایدمی سگ
آمده و   یرونخود ب یوانیاز پوست ح هاآن که  کندمی  مشاهده روز یک. برود صحرا
ود را پنهان  ا خ ام رفته بیرون خانه از که کندمی وانمود او یروزهستند.  یعاد یکودکان

 در همیشه برای و داردبرمی را هاآن هایپوست و شمردمی غنیمت را فرصت  کند،یم
 (65: 1370 باستید،) .مانندمی باقی انسانی تئهی

 آتش و دختر راجه درجودهنی قصه   .6 - 2-2
  ی خواستگار  3درجودهن  راجه  دختر  از  برهمنی  صورت که آتش به  است  آمده  مهابهاراتا  در 
  سازد می   برمال   را   خود   حقیقت   آتش   شنی ج . سپس در مراسم  کند می   مخالفت   پدر   اما   کند، ی م 
  از  دختر  این  ینکه جالب توجه ا  ( 4: 4ج  ، 1380 مهابهاراتا، )  . کند می  عروسی  راجه  دختر  با  و 

 ( همان )   . بود   آمده   دنیا   به   باران   با   پدرش   تزویج 
  سحرآمیز خوک یقصه .  7 - 2-2

 با باید کوچک دختر ممنوعه، اطاق  در کتابی بینیپیش دختر دارد که بنا بر  سه  پادشاهی
 ییه توص  باو    آیدمی   کوچک   دختر  خواستگاری  به   خوکی  بعد  هاسال  .کند  ازدواج   خوکی 

 و رودفرومی باتالقی به خوک  بازگشت هنگام. دهدمی ازدواج به تن کوچک دختر پدر،
 بوسدمی  و  کندمی  پاک  را  خوک   یپوزه  دستمالی  با  دختر.  ببوسد  را  او  خواهدمی  دختر  از
دختر با تحمل   یتدر نها و... آیدمی در یبه شکل مرد هاشب خوک  که شودی متوجه م و

 
1 Algan 
2 Dog-Rip 
3 Duryodhana 
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 آیددرمی  ایشاهزاده  شکل  به  همیشه  برای  او  و  رسدمی  خوک   به  مجدداً  فراوان،  هایرنج
 (485: 1387 یم،)بتلها .پردازندمی  حکومت به هم با و

 برادر  هفت یقصه .  8 - 2-2
 در  دختر یروز .دننکیم یزندگ یغار در یلیدال به بنا و رنددا یخواهر برادر هفت 

 و ید. کندیم هیته آتش داشت، زن هفت که یوید یخانه  از و رودیم آتش  یجستجو
 گردند یبرم  برادارن  تینها  در.  شودیم  بسترهم  او  با  غار  همان  در  و  کندیم  دنبال  را  دختر

-142: 1389 ،یدریح)  .رندیپذیم یهمسر به  را او زن هفت هر و کشندی م را  وید و
 یبند طبقه  2 یشماره و 590 کد با قصه نیا یهایکارش ی خو نیترمهم  از یبرخ (145

 (136: 1391 مارزلف، )  .است آمده  مارزلف
 د ی جمش ملک یقصه   .9 - 2-2

 یاخانه   در  هاآن  .کندی م  رونیب  خانه  از  یلی دال  به  بنا  پسرش   با  را  خود  کوچک  زن  یپادشاه
 او و زدیریم  زن با را یدوست یبنا کمکم  وی د. است یوی د به  متعلق که ابندیی م استقرار

 یرپس و کندیم حمل وضع زن. فرستندیم  اهیس نخود دنبال را پسر و کندیم حامله را
 با و فهمدیم را تق یحق گرددیبرم هاسال از پس بزرگ پسر یوقت .شودیم متولد گرید

 (151-146: 1389 ،یدریح)  .کشدیم را وید و مادر ...و مرحله چند از پس برادر کمک
 اندشده  یراتییتغ   دچار  زمان  مرور  به  هستند،  نیزمرانیا  یمحل  یهاقصه   از  که   ریاخ  قصه  دو
  قصه نیا حوادث از یبرخ به ،590 کد لیذ مارزلف .هستند ییشناسا قابل وضوح به که
          (135: 1391 مارزلف،)  .است کرده رهاشا

  قورباغه زادهشاه یقصه  .10 - 2-2
 اولیۀ  بدعهدی  رغمعلی  و  آورددرمی  چشمه  از  را  پادشاه  دختر  توپ  هقورباغ  قصه،  این  در

  خواب  اتاق  وارد  نهایت  در  و  خوردمی  غذا  و  نشیندمی  دختر  کنار  پادشاه،  رضایت   با  دختر
.  شود می تبدیل ازیب یاشاهزاده  هب و کوبدمی دیوار به را رباغهوق دختر. شودمی دختر
  یک  چطور که  کندمی تعریف شاهزاده. آیدمی در جوان یشاهزاده  همسری به دختر

 «.دهد نجات را او توانستنمی خانمشاهزاده  جز کسهیچ و کرده جادو را او جادوگر
 (32-1: 1393 گریم،) 

  هیول  و زیبا یقصه . 11 - 2-2
  خود  جای به را (زیبا)  کوچکش دختر ،داده  هیوال به که قولی به بنا (دختر پدر)  بازرگان

  اری گ خواست  زیبا  از  و  شودمی  دختر  عاشق  کمکم  هیوال  اما  ؛شود  کشته  تا  دهدمی  هیوال  به
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 قول زیبا. ندکن ترک  را او هرگز که خواهدمی زیبا از هیوال .کندنمی قبول زیبا .کندمی
 را  یواله  شبیک  زیبا.  دبرو  پدرش   دیدار  به   که  خواهدمی  هیوال  از  ضعو  در  اما  ،دهدمی
 که بیندمی هیوال نزد را خود ناگهان برگردد، که کندمی آرزو دل در و بیندمی  خواب در
  به هیوال ،سخن این با. کند ازدواج او با هدخوا می گویدمی هیوال به .است مرگ حال در

 ن یا  یهایکارش ی خو  نیترمهم  (353  :1381  بتلهایم،)   .شودمی  لتبدی  زیبا  یشاهزاده   یک
 یشماره   ،432کد  و  (78:  1391  مارزلف،)   هفت   یشماره  و  B302  کد  با  مارزلف   را  قصه 

 (102: همان)  .است کرده مشخص کی
 شد  دختر که موشی بچه  و زاهد. 12 - 2-2

 نبیند،  آزار خانه اهل از آنکه برای و دهدمی نجات غلیواژی دست  از را موشی ،زاهدی
  برای  خواهدمی ،رسدمی بلوغ سن به  دختر وقتی. شود تبدیل دختری به هک کندمی  اعد
 آفتاب بر را او زاهد. باشد کس  ترینقوی  او شوهر باید گویدمی دختر. بیابد شوهری او

 و باد و ابر پیش ترتیب همین به. است ترقوی من از ابر گویدمی آفتاب کند،می  عرضه
  شوی   گوید،می  راست  گویدمی  دختر  .است  ترقوی   من  از  موش   گویدمی  کوه.  رودمی  کوه
  تا  کن دعا گویدمی  دختر. بود تواند من جنس از من  جفت گویدمی  موش . ستا این من
 .کنندمی  ازدواج هم با و شودمی مستجاب و کندمی دعا مجدداً زاهد .گردم  موش  من

 (226-224:  1392 ،منشی نصراهلل) 
  داماد حیوان   هایقصه   اغلب  با  اندکی  هایتفاوت   فراوان،  هایدگردیسی  بر  بنا  قصه  این

 تشخصی و هویت بینممی کهچنان و حیوانند دو هر داماد و عروس . 1 :جمله از. دارد
 در  نهایت در  و گرفته خود به انسانی شکل که بوده حیوانی ابتدا، از عروسی اصلی

 است  عروس  باراین بدهد، هویت تغییر داماد اینکه جای به. 2 ؛شودمی حیوان بزنگاهی
  و  لهیکل در عرفانی و دینی هایآموزه تأثیر و رسوخ بهباتوجه . 3 ؛دهدمی شکل تغییر که

  حکایت،  این در. 4 ؛است شده جادوگر جایگزین الدعوه، در اینجا زاهد مستجابدمنه
 در ،هاقصه  این یهمه معمول طبق مادر و کندمی ایفا را پدر  نقش الدعوهمستجاب زاهد
 . ...و ندارد یوجود قصه
 باوفا  سگ. 13 - 2-2
  با  او  . رود ی م  خود  ی ها اسق ف  ش ی پ  ی پنهان  صورت به  زنش  شبانگاه  که  شود ی م  متوجه  ی مرد 

  ی زندان   ی قفس   در   که   زنش   ش ی پ   را   سگ   ی غذا   ی مانده پس   و   کشد ی م   را   ها فاسق   سگش   کمک 
  که   ی مردم .  آورد ی درم   ی وان ی ح   شکل   به   را   او   یی جادو   یی عصا   کمک   به   زنش   . گذارد ی م   است، 
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  ل ی تبد   ی وان ی ح   به   را   زنش   و ا   بار   ن ی ا .  کنند ی م   آزاد   و   دا ی پ   را   او   کنند ی م   ی درد هم   احساس   او   با 
  قصه،   ن ی ا   جالب   ی نکته   ( 103:  1391  مارزلف، )   . دارد ی م   نگه   شه ی هم   ی برا   س قف   در   و   کند ی م 

  زمان هم   ، ی س ی دگرد   ن ی ا   که   تفاوت   ن ی ا   با   ، است   داماد   و   وس عر   شدن وان ی ح   قبل،   ی قصه   مانند 
   . شود ی م   مبدل   وان ی ح   به   عروس   گر ی د   ی برهه   در   و   داماد   برهه   ک ی   در   و   ست ی ن 

   مار  با دختری عروسی. 14 - 2-2
 فیان راط  نظر  رغمعلی.  زایدمی  ماری  شود،نمی  داربچه  که  نیز  هندوستان  گره  راج  شهر  در
به جستجو  مار برای همسر. پدر در طلب رسدمی  بلوغ سن به تا کندنمی طرد را مار

  جستجوی  در که گویدمی و آیدمی فرود دوستی یخانه  به هامدت  از پس تا پردازدیم
 را  دخترش  است، ماری پسرش  بداند اینکه بدون دوستش. گرددمی پسرش  برای زنی

  برخالف   و  شودمی   رنوشتس  تسلیم  شجاعانه  بیندمی  را  شوهر  دختر  وقتی.  کندمی   تقدیم
 به و آیددرمی خود پوست از مار ناگهان. دهدمی  رضایت مار با زندگی به  اطرافیان، نظر

 عروس.  رودفرومی  ودبه پوست خ  دوباره  اوقات  برخی  در  اام.  شودمی  تبدیل  رعنا  جوانی
 برای   شانپسر  و  زده  آتش  را  مار  پوست  هانآو    گذاردمی  میان  در  مار  والدین  با  را  راز  این

 ترش یب اطالع یبرا (152-138: 1363 یانه،)پنجاک .ماندمی باقی انسانی تئهی به همیشه،
 (100: 1391 مارزلف، رک.)  .دامادوان یح پوستِ سوزاندن از

 مار یمهره. 15 - 2-2
  از   « مار   ی مهره »   عنوان ا  ب   ی داستان   موضوع   مار،   با   ی بستر هم   ی ه ی ما بن   ن ی هم   معاصر،   دوران   در 

  وخال خط خوش  ی مار  از  ی متوال  روز  هفت  ، گلنار  . است  شده ( ن ی آذ به )  اعتمادزاده  د محمو 
  آن  گر ی د  و  ند ی ب ی م  خود  کنار  در  را  مار  ناگهان  هشتم  روز  در . کند ی م  افت ی در  ی اشرف  ت ف ه 

  و  ند ی ب ی م  تنومند  ی جوان  را  مار  ک ی سمبل  طور به  . د ه د ی نم  راه  خود  به  را  ه ی اول  هراس  و  ترس 
  ن ی ا  از  سنده ی نو  ( 7 : 2537)اعتمادزاده،  . شود ی م  جر ن م  گلنار  مرگ  به  که  ... کشد ی م  آغوش  در 
  جامعه  نقد  و  روز  ی ها بحث  به  آن  ی ورا  در  و  کرده  استفاده  خام  مواد  مثابه به  ه ی ما بن 

  دوازده  بر  مشتمل  که  را  مار  ی مهره  داستان  مجموعه  ان، ی سام  ی قباد  و  ی فرض . است پرداخته 
  ی شناس جامعه  منظر  از  است،  مجموعه  ن ی ا  داستان  ن ی دوم  ز ی ن  « مار  ی مهره »  و  است  داستان 

  را   ها ی اشرف   و   مار   و   درآمد کم   و   ف ی ضع   ی طبقه   نماد   را (  داستان   قهرمان )   گلنار .  اند کرده   ل ی تحل 
 ( 76:  1388  ان، ی سام   ی قباد   و   ی فرض )   . اند دانسته ...  و   ی دار ه ی سرما   نماد 
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 اوگ ایرلندی  آنگوس. 16 - 2-2
 ، جادو  قدرت  با  که  دختر  این  به  دسترسی  اما.  شودیم  «کار»  عاشق  یرلندیا  1اوگ  آنگوس 

فراوان، خود    هایسرانجام با مرارت  .است  دشوار  او  برای  است،  زن  ماهشش   و  قو  ماهشش 
  خواستگاری  او از دریاچه، در شنیج در وقتی. رساندمی قوست تئهی در را به کار که 

 ی خدا اوگ آنگوس که دهدمی جواب هم او ت؟کیس او که پرسدمی او از کار کند،می
  پس   آن  از  و  شودی قو م  یکبه    یلتبد  یزاو ن  ،خود  نام  آوردن  زبان  بر  محضعشق است. به 

 (202: 1395 یرلین،)ب .دهدمی  ادامه مشترک  زندگی به کار با همیشه برای
 جرتکارو  یقصه . 17 - 2-2

  به  تن  ناچار به  ، دوزخ  عذاب   از   خود   ین والد   دن ی رهان   برای  جرتکارو   که   بینیم می   قصه   ن ی ا   در 
  هرچه  که  است  طبیعی  . باشد  او  نام هم  که  کند  ازدواج  کسی  با  اما شرط بسته  دهد می  ازدواج 

  کسی   آیا   که   آورد ی برم   یاد فر   یی در صحرا   ی روز   . یابد نمی   باشد،   او   نام هم   که   دختری   گردد، می 
  و  بلی  دهد می  پاسخ   ماری . دهد   ن م  به  را  او  و   باشد  داشته   جرتکارو  نام  به  دختری   که   هست 

 ( 20  - 19:  1380،  1)مهابهاراتا، ج   . دهد می   جرتکارو   به   اوست   نام هم   که   را   خواهرش 
 مار  یعروس. 18 - 2-2

 شرط سه زن. ردیگ یم یزن به را او و کندیم دایپ یابرهنه دختر انیایب در یاشاهزاده  
 به. 3؛ نگذارد آتش یرو زمیه .2؛ کندنچراغ را روشن  ترخد .1 :گذاردیم  او یپا شیپ

 شب  هر زنش که ابدییدرم شاهزاده یشیدرو ییراهنما با تینها در. نشود کیدزن تنور
 (97: 1391)مارزلف،  .شودیم  لیتبد یمار به

 یدامادپر .19 - 2-2
 یمرد. دیزای م یدختر. شودیم حامله و خورد یم یبیس)خضر(  یشیدرو دست از یزن
. شودی نوشانده م  آورخواب   یشربت  دختر  به  شب  هر.  دیربایم  را  او  تاس  انیپر  شمار  از  که

 یهنگام.  بردیم  یپ  ماجرا  قتیحق  به  است،  نخورده  را  آورخواب  شربت  دختر  که  شب  کی
  م ی تصم  داماد  نجات  یبرا  ،ورده و بیدار ماندهخنکه شربت را    دختر  است،  خواب   داماد  که
 یشوهر او را به زن تیدر نها ...کند باز د استگردن داما که بر را ییهاقفل  و ردیگ یم
  ( 102: همان)  .ردیگ یم

 
1 Angos Og 
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 یهمه در الگو دو این داریم، روایتی الگوی یصادقی معتقد است در ایران دو نمونه
 برگردانده دختر که آن نهایی وضعیت یا پایانی بخش  در جز  اند،مشابه  داستان هایبخش

 های قصه   اگر  یقین  به  (9:  1395  صادقی،)   .دهدمی   هادام   ودخ  مشترک   زندگی  به  یا  شودمی
 وضعیت در نمونه، برای ؛ شد خواهد اضافه نیز دیگری الگوهای شود، تحلیل دیگری

  قصه   آخر  تا  داماد  هانمونه  از   بسیاری  در  و  دهدنمی  هویت  تغییر  داماد  همیشه  پیکرگردانی،
 به یا کند پیدا ادامه عروس با او مشترک  زندگی خواه ؛ماند خواهد باقی حیوان  شکل به
 . برود بین از مشترک  زندگی آن دلیل هر

 دامادحیوان  ایه قصه ویژگی (1)  یشماره جدول

ف
ردی

  شکلتغییر قصه  نوع 
  به) اولیه

 ( حیوان

 نوع
 حیوان

  تغییر علت
 اولیه  شکل

  شکل تغییر
 به) نهایی

 ( انسان

  تغییر علت
 نهایی شکل

  یادامه
  زندگی
 مشترک 

 بله زمان   مرور بله خودش مار بله دامادحیوان 1
 بله زمان   مرور بله خودش چوپان بله دامادحیوان 2
 بله لمس  بله جادو تمساح  بله دامادحیوان 3
 بله زمان   مرور بله جادو موش بله دامادحیوان 4
  ابتدا  از سگ - دامادحیوان 5

 است  حیوان
  تغییر هابچه)

 (دهندمی  شکل
 بله زمان   مرور

  اثبات برای بله جادو آدم بله اماددآتش  6
 حقیقت 

  زن اخراج 
 قبیله  از

 بله لمس  بله  خوک بله دامادحیوان 7
   ابتدا  از دیو - دامادحیوان 8

 است  حیوان
  قتل - خیر 

 حیوان
   ابتدا  از دیو - دامادحیوان 9

 است  حیوان
  قتل - خیر 

 حیوان
 بله لمس  بله جادو قورباغه  بله دامادحیوان 10
  ابتدا  زا هیوال - دامادوانحی 11

 است  حیوان
 بله نام  بردن بله

  عروس) دامادحیوان 12
  تغییر

 کند می

  داماد،) خیر دعا موش
 ( است  موش

 بله دعا

 و دامادحیوان 13
 عروس حیوان

 تغییر دو هر
 کنندمی

نامشخ 
 ص

 شودمی انسان،داماد جادو
 حیوان عروس و

 .ماندمی

 بله مردم کمک
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  ابتدا  از مار خیر  دداماحیوان 14
 است  حیوان

 بله زمان   مرور بله

  ابتدا  از مار خیر  دامادحیوان 15
 است  حیوان

  عروس لمس  خیر 
 میرد می

 حیوان 16
 عروس 

  و قو ماه  شش قو بله
  ماه  شش
 است انسان

 بله نام  بردن بله

 حیوان 17
 عروس 

  ابتدا  از مار خیر 
 است  حیوان

  عروس) خیر
 ( است  مار

 بله -

 حیوان 18
 عروس 

 بله - خیر  نامشخص مار بله

  پری  ابتدا  از پری  خیر  اماددپری  19
 است 

 بله لمس  بله

 و  آمار  ههرگون  ،نیست  دامادوان یح  یهاقصه   کلشامل    ،شدهیبررس  یهاه ص ق   چون  .3  - 2
  این   تحلیل  در  مطلب  چند  ذکر  به  مختصر  طوربه   اما   ؛بود  خواهد  اعتباربی  قاطع،   اظهارنظر

 . پرداخت  خواهیم هاقصه 
  به  بنا مار قداست .دارد تعلق داماد یمنزله به  مار با ازدواج به فراوانی ینبیشتر .1 - 3 - 2

  صورت به نیز گاهی ،کشورها سایر در آن تبعبه و ایران و هندوستان در ویژهبه دالیلی
  1هینتس .است مالحظه درخور ،عروس حیوان یا دامادحیوان صورتبه  مار با ازدواج
 تا حتی است گیریجفت  حال در مار دو از متشکل که عیالم باروری نماد است معتقد

 ینشانه  را  مار  زین یتاواران  (52:  1389هینتس،   .ک ر)   .است  کرده  رسوخ  نیز  نیل  سرزمین
: 1383 ،یانتتاوار)  .است دانسته باستان انیالمیا فرهنگ در دوباره یزندگ  و مجدد شیزا

  که   قربانی  اهدای  و  مارخدایی  شد،   گفته  «یداماد حیوان   تطور  سیر»  بخش  در   کهچنان   (12
. هاستقصه  این فراوانی دالیل ترینمهم از بوده، باکره دختری آن انواع بهترین از یکی
: 1384 بهار،)  .اندرسیده خدایی مرز به نیز عیالمی تمدن در مارها که است معتقد بهار
  بوده خزنده این وظایف ترینمهم از بارداری و تولد هایجنبه نیز دیگر طرف از (141
 یخون گاو توسط مار در صحنه  یسیدنل 2ورمازرن  (131: 1371 رواسانی،)  .است

 (193: 1372)ورمازرن،  .داندمی زمین شدنآبستن از نمادی را گاو شدنقربانی

 
1 Hinz Walther 
2 Vermazern 
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  است  دامادصرعن قصه یک و (18 ،17 ،16 ،13)  دامادعروس  یقصه  چهار. 2 - 3 - 2
  که  شود داده نشان که شد آورده دامادحیوان هایقصه  با  سنجش برای که (6یقصه ) 

  .است یکسان هاقصه  این تمام هایکاری خویش 
 . است  شده  حذف  قصه  در  شکل  تغییر  یا  علت  گاهی  ،اولیه  هایشکل  تغییر  در.  3  - 3  - 2
 ردپای کمکم  و (12 یقصه )  گرفته را جادو جای دعا متأخر، هایقصه  در. 4 - 3 - 2

 (19 یقصه . ) شودمی پیدا خضر مانند دینی هایو شخصیت  جن  مانند دینی مفاهیم
 و   شود می  دختری  زاهد  دعای  اثر  بر  و  است  موش   ابتدا  عروس   ،12  یقصه   در.  5  - 3  - 2

 تغییر   ها،قصه   سایر  برعکس  یعنی  ؛گرددبرمی  ،است   ش مو  که  اصلیش  هویت  به  نهایت  در
 دهدمی  شکل  تغییر  که  است  عروس   قصه، این  در  این  بر  عالوه. ردگیمی  شکل   شخصیت

 !  داماد نه
 کاریخویش   و  شودمی  حذف  قصه  از  است  سگی  که   شوهر  پنج،   شماره  قصه  در.  6  - 3  - 2

 .  شودمی هابچه مشمول شکل، تغییر
 هایزمینه و آمده وجود به تغییراتی مختلف، دالیل به بنا 9 و 8 هایقصه  در. 7 - 3 - 2
 کنندگان روایت نظر از دلیل همین به. است شده انگاشته نادیده  قصه آیینی و لیکومبس

  حیوان  به زن یعالقه  یا (8یقصه )  حیوان عنف به تجاوز ارتباطی، چنین گویی قصه،
  جبران   درصدد  قبیله  مردان  بنابراین  است؛  گرفته  صورت(  9یقصه )   جنسی  یانحراف  مثابهبه

  و  حیوان دوم مورد  در و حیوان اول مورد در صه،ق  پایان یندیاخوش  برای و آیندبرمی
  جزای  بود این»: یابدمی خاتمه عبارت این با قصه، این ناپای .رسندمی قتل به دو هر زن،

    (151 :1389 حیدری،)  !«زن ناشایست عمل
 های قصه  در و شده صحبت خوک  و قو مانند اتینحیوا از غربی ایقصه  در. 8 - 3 - 2

 .است شده  بحث... و دیو مانند تریخشن حیوانات از ارم بر عالوه شرقی
  در  اما است، یکسان هاقصه  تمام زیرساخت و اساس  شود،می دیده کهچنان. 9 - 3 - 2

 در که. است یافته تغییر... و مکانی ،زمانی فرهنگی، دالیل به بنا هاقصه  ظاهر و ساخت
  یا  ،است  داده  دعا  به  را خود  جای وجاد مثالً شود؛ می شناسایی راحتیبه  هانمونه  اغلب

  پادشاه  دختر با اژدها ازدواج ،پراپ. غیره و داده قورباغه و قو به را خود جای  دیو و رما
 ها، او وجود اژدها را در قصه   (170:  1371  پراپ،)   .داندمی  هاقصه   رایج  هایموضوع   از  را

 اژدها با پریان یقصه  در ما جهان سراسر در تقریباً»: داندمی حیوانات سایر از ترکهن 
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 جای به شیر با جنوب در و خرس  با شمال هایقصه  از برخی در اما. شویممی روروبه
 هایصورت  شیر  و خرس  آنکه حال و اژدهاست اصلی صورت. گردیممی روروبه  اژدها
 حذف  هاقصه   از  بعضی  در  هاکاریخویش   از  برخی  نیز  گاهی  (148:  همان)  «.هستند  مشتق 
. غیره  و  هادگردیسی  این  چگونگی  و  دلیل  یا  حیوان  به  انسان  یاولیه   دگردیسی  مانند  ؛شده

 در  اثباتش  که  یاظهارنظر  در  تاریخی  مهم  یک  عنوان  به  فولکلوردر کتاب    1الرنس   جورج
 هایالیه مانند را عامیانه هایسنت  هایالیه توانمی گویدمی  است، دشوار مواقع  برخی

 تشخیص است افتاده اتفاق... و غلبه و کوچ اثر بر که هاقصه  از را زمین یشدهنشینته 
 (14: 1371 ،پراپ .ک ر)  .داد

شده    ی کدگذار   ی ران ی ا   ی ها قصه   ی بند طبقه   کتاب   در   ها قصه   ن ی ا   ی ئ جز   اختالفات   و   رات یی تغ 
  مختلف  هر ظا به  ی ها قصه  ن ی ا  از  ی درست به  که  ی ا نکته  ( 99- 98: 1391 مارزلف، ) . ست ا 

  نوع  در  اختالف  و ( ی داماد وان ی ح )  ی مرکز  ی هسته  در  اشتراک  و  شباهت  است،  شدنی استنباط 
  ن ی هم  و  دارند  ی خاص  ی ر ی پذ انعطاف  ها صه ق  ن ی ا  . است ... و  ازدواج  ت ی ف ی ک  و  وان ی ح 

 . است   شده   ها ن آ   شمار ی ب   یی ا ی زا   باعث   ی ر ی پذ انعطاف 
 

 دامادوان یح  یهاقصه  شیدای پ علل.  4 - 2
 از یبعض یدرباره  ای هاقصه  ن یا خصوص در مختلف علوم از متضاد گاه یهال یتحل

 در یینها یاجه ینت به که شده باعث ندارد،  وجود هاآن رد بر یلیدل که هاقصه  نیا عناصر
 و هال یتحل بتوان هاآن بر عالوه و میابین دست هاقصه  نی ا یوجود یفلسفه  خصوص

 لیدال نیمشهورتر از یبرخ به طور مختصربه ادامه در. کرد ارائه زین را یگرید لیدال
 . شود یم پرداخته هاقصه  نیا شیدایپ
 مادرسالر  جوامع ر یتأث  .1 - 4 - 2
  ل یقب نیا شیدایپ لیدال از یکی ها،قصه  یزمینه  در گرفتهانجام قاتیتحق یبرخ اساس  بر

 ی فضا دادن ه جلو خطرناک  یبرا ها،قصه  نیا  ذکر و نقل در نیوالد که  است آن هاقصه 
  را  شهوت یایدن یلیتخ ینیریش تا کنندیم گوشزد او به ده،یرسبلوغ به دخترِ یجنس بلوغ

 در یخطرات نیچن که اموزندیب او به میمستق و دهند جلوه خطرناک  و آزاردهنده او یبرا
 و هیمابن که ستین دیبع  ها،قصه نیا یکهنگ  و قدمت بهباتوجه  روازاین ؛اوست نیکم

 
1 George Lawrence 
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 نیبدتر  به  را  داماد   ها،قصه   نی ا  در  و  بوده  یمادرساالر   دوران  به  مربوط  هاقصه   نیا  اساس 
  مادران   که  آنجا  از : سدینویم نیچن موضوع نیا یدرباره  میبتلها. باشند کرده یمعرف وجه

  مسأله   ی ق ی طر   به   بار   ن ی نخست   ها همان   دارد   امکان   اند، بوده   ما   ان ی مرب   ن ی نخست   ، ما   پرستاران   ا ی   ، ما 
  به   را   نده ی آ   داماد   زن،   ک ی   شه ی هم   که   جاست   ن ی هم   از   و   اند، درآورده   تابو   صورت   به   را   ی جنس 

  که  ی جادوگر  لباس  در  اما  اند، ب ی غا  ظاهر  به  مادران  ها، قصه  ن ی ا  در . کند ی م  ل ی تبد  وان ی ح 
  بًا ی تقر  مادران  و  پدران . دارند  حضور  بداند،  ی وان ی ح  ی ز ی چ  را  ی جنس  امر  کودک  شده  سبب 
 ( 350  : همان )   . دانند ی م   تابو   ی نوع   مختلف   اشکال   به   ا ر   ی جنس   امر   ی همگ 

 از را پا ، داده انجام مادرساالر جوامع در که جامع یقیتحق در 1ینوفسکیمال سالویبران
 نش یآفر  یدرباره   اسطوره  کی  یحت»  مادرساالر  جوامع  در  است  معتقد  و  نهدیم  فراتر  نیا

: 1387 ،ینوفسکیمال)  «.باشد داشته ینمود ای نقش شوهر نآ در که  ندارد وجود  هیاول
 یزیچ را یجنس  امر نااگاهانه ای آگاهانه زنان که باشد یع یطب یادیز حد تا دیشا (107

  باشند، کرده محروم یزگ یدوش از را هاآن کهآن سبب به  مردان از و بدانند یوانیح
 نیا از یبرخ یننده یآفر لی دل نیهم به (368: 1386 م،یبتلها .ک ر)  .باشند نیچرکدل

 اما  ؛اندکرده  یمعرف اند،داشته  سروکار آن با شتریب که یوانی ح قالب در را شوهر ها،قصه 
  خود  یاصل تیشخص به داماد  ای تینها در شود،یم دهید هاقصه  اغلب در کهچنان 

 . دهدیم ادامه وانیح با خود مشترک  یزندگ  به تیرضا با زوجه ای گرددیبرم
 ناخودآگاه  ر یضم  و دامادوانیح.  2 - 4-  2

  انسان   صورت به   مذکر   عنصر   رش ی پذ   خود،   ی شناخت روان   نگاه   به باتوجه   2ونگ ی   گوستاو   کارل 
  ی پرمعنا   ی ها جنبه   ی برخ   ی دهنده نشان   و   ی بدو   ی قهرمان   دوران   ن ی نخست   به   مربوط   را   نما وان ی ح 

 ( 206:  1386  ونگ، ی )   . داند ی م   ی جمع   ناخودآگاه 
 تشرف  ن ییآ.  3 - 4 - 2

 واناتیح  تمام  که  مطلب  نیا  به  اذعان  و  واناتیح  قداست  و  تیاهم  لیدلبه   باستان،  هند  در
 از دور ییهاقصه  نیچن یریگ شکل ،(307: 1349 محجوب،)  انسانند هیشب و روح یدارا

 نه ییهاازدواج نیچن باستان، هند در حداقل که زد حدس   توانیم بنابراین ؛ستین انتظار
 . است بوده مرسوم قیتشو و تشرف ینوع عنوانبه  بلکه تمسخر، و طنز سر از
 

 
1 Bronislaw Malinowaki 
2 Carl Gustav Jung 
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 ی باور توتم .  4 - 4 - 2
 یاله یقب ای گروه هر: »که است یباورتوتم  بحث  وانات،یح با ازدواج  تفکر لی دال گریداز 
 ا ر خود و دانستندیم اهیگ  کی ای وانیح کی از را خود یاعال جد ،ییابتدا یهاانسان از
 زانشیعز مرگ  توانستینم که ییابتدا انسان. کرندیم قلمداد وانیح ای اه یگ  آن نسل از
 کرد  ملزم را  خود رونیازا د،یبخش اتیح اهیگ  و وانیح أت یه در را آنان کند،  تحمل را
 هاانسان   که  تفکر   نیا  ق،یطر  نیبد  و  شود  قائل  احترام  خاص  اهیگ   ای  وانیح  آن  به  نسبت  که
 شکل اند،آمده  وجود به وانیح کی با انسان کی ازدواج از ای و خاص یوانیح نسل از

 (163: 1390 زاده،یول و یمحسن)  «.گرفت
 کودک  یدوستوانیح.  5 - 4 - 2

  ی عالقه  و  ی ع ی طب  ی بستگ دل  وانات ی ح  به  کودکان  م، ی ن ی ب ی م  روزمره  ی زندگ  در  که  طور همان 
  به   د ی شا .  سال بزرگ   فرد   به   تا   کنند ی م   حس   تر ک ی نزد   ها آن   به   را   خود   اغلب   و   دارند   ی خاص 

  نی ا   در   م ی بتلها .  د ی آ ی درم   وان ی ح   شکل   به   داماد   ها، قصه   از   گونه ن ی ا   در   که   باشد   هم   ل ی دل   ن ی ا 
  با  توأم  و  راحت  ها آن  نظر  به  که  وانات، ی ح  ی زندگ  در  دارند  دوست  کودکان : د ی گو ی م  باره 

  هست،   ز ی ن   ی نگران   احساس   با   ه همرا   ی بستگ   ن ی ا   اما .  باشند   م ی سه   است،   ی ز ی غر   ی آزاد   و   لذت 
  ی هست  آنکه  دادن نشان  با  ان ی پر  ی ها قصه . نباشد  انسان  د ی با  که  گونه آن  مبادا  نکه ی ا  از  ی نگران 

  ی خنث  را  ترس  ن ی ا  د، ی آ ی م  رون ی ب  آن  از  جذاب  ار ی بس  ی انسان  که  است  ی غالف  فقط  ی وان ی ح 
  که  آنجا  به  تا  ارد د  ی بار ان ی ز  ی امدها ی پ  خود،  ی جنس  ی ها جنبه  انگاشتن ی وان ی ح . کنند ی م 

  پنهان،   احساس   ن ی ا   از   را   گران ی د   ا ی   خود   ی جنس   ی ها تجربه   توانند ی نم   هرگز   اشخاص   ی بعض 
  ی وان ی ح   ی ز ی انگ نفرت   شکل   به   ابتدا   امر   ن ی ا   د ی شا   که   کرد   القا   کودک   به   د ی با   ن ی بنابرا .  برهانند 

  ز،ی انگ نفرت  ظاهر  ن ی ا  پس  از  م، ی ا ی ب  را  آن  به  دن ی رس  ی برا  درست  راه  ی وقت  اما  رسد،  نظر به 
 ( 359:  1381  م، ی بتلها )   . شد   خواهد   دار ی پد   یی با ی ز 
 ازدواج  به قیتشو .  6 - 4 - 2

ممکن  مرد، یتکامل روند در زن نقش به دادنتیاهم و ازدواج  به مذکر جنس قیتشو
 ها، قصه   نیا  یکارکردها  از  یکی.  باشد  بوده  ییهاقصه   نیچن  شیدایپ  علل  و  عوامل  از  است

 جنس  به  طور تلویحیبه  منظر  نیا  از.  باشد  ازدواجی  مسئله   به  یتکامل  نگاه  نییتب  تواندیم
 و زنده او یوانیح روح درندهد، تن یقانون ازدواج به کهیزمان تا شودیم  آموخته مذکر

 و ابدی دست خود یانسان ی هست قتیحق تمام به تواندیم که است ازدواج با و استیپو
 . ابدی ییرها شهیهم یبرا یوان یح حالت از
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 نوجوان  یبرا  مخالف جنس با  ارتباط یتابو .  7 - 4 - 2
  سمت  ن ی ا  به  را  او  ، ن ی والد  به دست  کودک  ی جنس  الت ی تما  کردن سرکوب  رسد ی م  نظر به 

  ی استبداد  ط ی مح  به باتوجه  که  مخالف  جنس  به  فکر  ی جا به  که  کرده  متقاعد  و  داده  سوق 
 . بزند   دامن   یی ها قصه   ن ی چن   زش پردا   به   است،   شده ی م   ی تلق   خطرناک   بس   یی تابو   ها، خانواده 

 ات یح دی تجد و یبارور  و شی زا نماد ، مار. 8 - 4 - 2
 و  یاصل  صورت  ادیز  احتمال  به  ها،قصه   گونهن یا  در  مار  تیاهم  و  نقش  قدمت،  بهباتوجه 

 جمله از مختلف یباورها در مار گرید طرف از. است بوده  مار داماد،وانیح تریمیقد
 که گفت  توانی م نیبنابرا ؛است  بوده مجدد اتیح و شیزا  و یبارور نماد باستان، رانیا

 رسدیم  نظر  به.  است  بوده  مطرح  یبارور  و  اتیح  یادامه   بحث  ییهاقصه   نیچن  یورا  در
 معتقد پراپ .نباشد یتصادف یعرب زبان در اتیح و زن مار، یهاواژه یشه یر اشتراک 

 خواهندیم  که  یهنگام  نوجوانان  رابرب  در  که  است  یالیخ  نمودار  یروانکاو  در  اژدها»  است
  که  است یانیاطراف تفکر علت به مانع نیا .شود ی م سبز ،بگذارند یجنس یزندگان به را پا

 نوجوان   دوباره  و  کنندیم  قی تشو  بلوغ  ینداها  رفتنینپذ  و  هشدارها  دنینشن  به  را  نوجوان
  نماد  دختر یبرا اژدها (24:1371 پراپ،)  .کشاندیم محارم به یزنا و مادر آغوش  به را

 :همان)  است ...و مغاک  چاه نگهبان اژدها ،هاقصه  در( 244 :همان)  اوست یزگ یدوش
  . است انینما مؤنث جنس با آن کیلوسمب ارتباط که( 244

 
 گیری نتیجه . 3

 یاسطوره  از نمودی  و شکل ها،قصه  برخی در  جانور شکل به همسر ظاهرشدن
 مشابهی  تقریباً هاینمونه  جهان مختلف مناطق و هاینسرزم در که است «دامادحیوان »

 در  ،ایه مع جا هر جغرافیای و فرهنگی هایارزش  و باورها با متناسب ،داماد .دارد
  از  پس ها،قصه  این اغلب در او. شودمی ظاهر ...و دیو ،سگ ،موش  مار، نظیر هاییشکل 

  حیوانات قالب در شوهر انیپیکرگرد .گرددبرمی (انسان)  خود  یاولیه  شکل به ازدواج
 .است تحلیل و بررسی درخور مختلف علوم و گوناگون زوایای از ازدواج از بعد و قبل
  هر  در مختلف، دالیل به بنا اما ،بوده  یکی اهقصه  این اصلی ارساخت که رسدمی نظربه

  نا صمتخص  برای  که  است  مدهآ  وجودبه   هانآ  در  یدرشت  و  ریز  تغییرات  ایجامعه   و  عصر
  خود   یجا  وید  دعا،  به  را  خود  یجا  جادو  نمونه،  برای  ؛است  شدنیشناخته   راحتیبه   قصه 

 مشترک  وجه و اصلی یهسته  .است داده ...و خضر صورت به گریاری طان،یش به را
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  قصه،   ویژگی  به   بنا  که  است،  انسان   به  ازدواج  از  بعد  حیوانی  دگردیسی  ها،قصه   این  غالب
 تغییر... و حیوان نوع دگردیسی، چگونگی زمان مرور به و شده روایت داستان  شکل به

 . است یافته تکامل عبارتی به یا یافته
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 .توس : تهران ستاری، جالل یترجمه. اساطیر دانش .(1370. ) روژ باستید،
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 .شمع: تهران. شرق بزرگ یمعه جا. (1371رواسانی، شاپور. ) 
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  ، یجهاندار کاووس یک یترجمه .یرانیا یهاقصه  یبندطبقه  .(1391. ) شی اولر مارزلف،
 .سروش : تهران

 .ابتدایی جوامع در آن سرکوب و جنسی یغریزه  .(1387برونیسالو. ) ، سکیفمالینو
  .ثالث: تهران الثی،ث محسن یترجمه 

 .خوارزمی: تهران  ،دمنه و کلیله یدرباره  .(1349. ) محمدجعفر محجوب،
 یعامیانه هایقصه  در توتمیسم هایمایه بن» .(1390. ) مریم ،زادهولی و مرتضی محسنی،

 .180-155  صص  ،23  یشماره   ،7ی  دوره  .  شناختی  اسطوره  و  عرفانی  ادبیات  .«ایرانی
 ی تحشیه و تصحیح  ،4ج. قزوینی علی الدینمیرغیاث یترجمه .(1380. ) مهابهاراتا

 .طهوری : تهران شوکال، . س . ن و نائینی جاللی سیدمحمدرضا
 .امیرکبیر: تهران مینوی، مجتبی تصحیح. دمنه و کلیله .(1392. ) ابوالمعالی منشی، نصراهلل
 و علمی: تهران فیروزنیا، فیروز یترجمه. عیالم یشده گم دنیای .(1383) . والتر هینتس،

 .فرهنگی
 .چشمه: تهران نادرزاد، بزرگ یترجمه . میترا آیین . (1372. ) مارتین ورمازرن،

  : تهران سلطانیه، محمد یترجمه. هایشسمبول و انسان .(1386. ) گوستاو کارل یونگ،
 .جام

 
 

 


