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  مقدمه

هاي گوناگوني است كه بشر از آغاز تاريخ حيات خود به خلق  ها و قصه زندگي آميخته به افسانه

هاي  ها و افسانه توان گفت سرآغاز حيات بشري را اسطوره ت ديگر ميآن پرداخته است؛ به عبار

گويي كه بشر با قصه و افسانه خلق شده و در حوادث مختلف زندگي . دهد ابتدايي او تشكيل مي

  .نيز به قصه و افسانه پناه برده است

صورت  هاي بشري تاريخ حيات بدون زمان هستند و به به عقيدة فولكلورشناسان، قصه  

شوند  آيند و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي آفرينش هنري در ميان هر گروه و اجتماعي پديد مي

هاي ساختاري آنها، به مثابة كالف درهم  ها و قالب هاي گوناگون و عناصر دروني قصه و صورت

  .آيند شمار مي اي از هنر شفاهي و فولكلوريك به پيچيده
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شوند  يافتني زندگاني بشر محسوب مي هاي دست و ايدهها زندگي نيستند، اما آرزوها  قصه  

توان با قدمت  ها را مي رو حيات قصه از اين. كه هميشه پا به پاي حيات بشري دوام داشته است

  .حيات طبيعي بشر يكسان دانست

 و افسانه عالوه بر آنكه بخش عظيمي از ميراث فرهنگي هر قوم و ملتي را  قصه  

شناسي اقوام مختلف  هاي فرهنگي و روان زمينه هاي ارزشمند سنتي و پس هگيرد، در آن جنب دربرمي

خورد؛ حوادث و سوانح اجتماعي و مشخصات خاص فرهنگي و سنتي هر قوم  نيز به چشم مي

هاي  ها و حكايات ملل دروغ نيستند بلكه خصوصيات و نشانه لذا افسانه. يابد نيز انعكاس مي

ها  محيط زندگي ما جريان دارند؛ به عبارت ديگر در افسانهانگيزي هستند كه در  واقعي خيال

رمزي و (هاي متلون خيال و به زبان هنري  هاي تلخ و شيرين حيات بشري در جلوه واقعيت

اهميت كار تا بدان حد است كه پيامبران الهي نيز گاهي حقايق . شود به تصوير كشيده مي) نمادين

در . اند هاي گوناگون بيان كرده ها و افسانه در قالب قصههاي موجود در حيات بشري را  و واقعيت

هاي گذشتگان به دفعات ياد شده و اين امر خود مبين مقام و  قرآن مجيد نيز از اساطير و افسانه

  .منزلت و تأثير قصه و اسطوره و داستان بر جامعه و حيات انساني است

  

   رواني قصه و افسانهأمنش

هاي دروني  شود كه بشر در مقابل حوادث و اميال و ايده ماني آغاز ميها ز بايد گفت حيات افسانه

كند؛ به عبارت ديگر آدمي وقتي به  هاي بيروني تضاد و تقابل مشاهده مي خود و واقعيت

به قول . كند يابد؛ تحقق آنها را در قالب افسانه و حكايت جستجو مي هايش دست نمي خواسته

به ميزاني كه خود را . موقوف به احساس حقارت و منزلت ماستها متعلق و  حيات افسانه: دالشو

بينيم دست توسل به دامان  دانيم، محروم مي از امتيازات و افتخاراتي كه حق مسلم خويش مي

  ١.زنيم تخيل مي

هاي  سازي در واقع بين خواسته پردازي يا تخيل به عبارت ديگر بشر با توسل به افسانه  

وجود  ي تلخ بيروني نوعي تعادل و آرامش روحي و رواني در خود بهها شيرين دروني و واقعيت

هاي تصاوير  ها به امور و اشياء خارجي باشد، رشته اگر علم و عقل پيونددهندة انسان. آورد مي
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ها نيز وسيلة همبستگي و  ها و قصه هنري و ادبي يعني تجلي زندگي عاطفي از جمله افسانه

  .آيند شمار مي همدلي مردم به

هاي ملل از ديدگاه علمي متعددي مورد بررسي و اهميت قرار گرفته  ها و افسانه امروزه قصه  

  ... .شناسي و  كاوي و روان شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي، زبان شناسي، قوم مردم: است

  

  ها ها و قصه زبان نمادين و رمزي افسانه

 اين زبان متعلق به دنيا و اموري است كه .هاي مختلف اغلب زبان نمادين دارند ها و افسانه قصه

قراردادي نيست؛ و به عبارتي ديگر در آنها دال و مدلول برابر نيستند و كلمات اغلب معاني 

وسيلة   اي عيني است كه به در اصطالح علمي، نماد نشانه. مجازي و غير واقعي يا تمثيلي دارند

ضوعات غايب يا غير قابل مشاهده را مجسم امور و مو) مأخوذ از طبيعت(ابزار و عناصر طبيعي 

به اعتقاد يونگ، نماد بهترين تصوير ممكن است براي تجسم چيزي كه نسبتاً ناشناخته . نمايد مي

تر نشان داد؛ به عبارت ديگر قلمرو و نماد، سراسر، دنياي  اي روشن توان آن را به شيوه است و نمي

پس نماد .  يعني سراپردة غيب و اسرار استغيرمحسوس و ناخودآگاه، حتي ماوراء الطبيعه

  .تصويري براي رساندن معاني سري و رمزي است

هاي شاعرانه و تخيلي از  توان گفت در نماد در مورد اهميت نماد و دنياهاي فراپردة آن مي  

پردازي نوعي شناخت و شناسايي كيهان و جهان هستي و ماوراء آن در حريم انس و  جمله افسانه

فرجام چنين دنيايي، آرامش دل و نفس و . نياي تخيل و دروني انسان نهفته استخلوت و د

  .رسيدن به دنياهاي خودآگاه دروني و جهان بيكران بيروني است

شناختي خود به اين نتيجه رسيده كه تخيل به نوعي درمان  در تحقيقات انسان» ژيلبر دوران«  

  .دردها و كوششي براي بهروزي انسان در جهان است

هايي كه زبان رمزي دارند نيز در واقع نوعي تمثيل و به  ها و افسانه اما از آنجايي كه قصه  

شمار  ها را نيز نوعي تمثيل به آيند و بعضي از محققان قصه شمار مي اصطالح همانندسازي به

ين امر تبيين ا. اند، الزم است در اينجا به تعريف و بيان مثل و تمثيل داستان نيز بپردازيم آورده

  .هاي تمثيلي تركي خواهد نمود كمك شاياني به فهم قصه
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  مثل و تمثيل

معني مانند، همتا و مثل آمده است؛ مثل معموالً مقايسة دو چيز يا دو امر براساس  مثل در لغت به

  :مشابهت ميان آن دو است؛ مانند اين مثل قرآن

  .» الدنيا كماء انزلنا من السماءةانما مثل الحيو«

  .» مثل زندگاني اين جهان مانند آبي است كه فرو فرستاديم از آسمانهمانا«

. توان مثل را معادل تمثيل گرفت در اين معني مي. يكي ديگر از معاني مثل، تشبيه است  

رفت و در ادبيات بيگانه در دورة رنسانس نيز به  كار مي معناي استعاره به تمثيل نيز در قديم گاه به

  .ته استكار رف همين معني به

يكي ديگر از اهداف عمدة تمثيل بيان مسائل فلسفي كالمي و علمي در قالب داستاني در   

گونه مسائل به جان و روح مخاطبان رسوخ  ضمن حكايتي شيرين است تا تلخي و ناخشنودي اين

  .كند

نوعي ديگر از تمثيل وجود دارد كه در آن غرض اصلي گوينده در ضمن حكايت و   

گويند و هدف آن عبارت است  طور واضح بيان نشده است كه آن را تمثيل رمزي مي ها به داستان

عنوان يك شيوة ادبي عبارت است  اين اصطالح به. از ارائة يك موضوع با صورت موضوع ديگر

از بيان يك عقيده يا يك موضوع نه از طريق بيان مستقيم بلكه در شكل و هيئت حكايتي 

  ٢.صلي قابل مقايسه و تطبيق باشدساختگي كه با موضوع و فكر ا

در زبان فارسي . شود بنابراين گاه تمثيل به انواع گوناگون داستان يا حكايت نيز گفته مي  

روند و انواع گوناگون آنها هر يك  كار مي حكايت، قصه، تمثيل و مثل اغلب مترادف يكديگر به

  .نظم مشخصي ندارد
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  ها در استان اردبيل ها و افسانه قصه

  خلمد

ها و  فرهنگ و مظاهر مختلف آن در هر منطقة خاص جغرافيايي و تاريخي، داراي جلوه

. هاي مختلف و گاهي منحصر به فردي است كه مخصوص آن منطقه يا قوم و كشور است ويژگي

هاي  اما آنچه قابل توجه است اشتراكات و وجوه همساني و قرابت تاريخي و اجتماعي جلوه

  .باشد  ملل مختلف دور و نزديك ميمختلف فرهنگي اقوام و

هاي خاص جغرافيايي و  منطقة آذربايجان و در نهايت استان اردبيل نيز با عنايت به ويژگي  

اما . اي برخوردار است هاي ويژه ها و افسانه  ادبي از جمله قصه-هاي هنري فرهنگي خود از جلوه

ين منطقه با اقوام و ساير ملل و بايد اذعان كرد كه در رهگذر ارتباطات تاريخي و فرهنگي ا

ها از جمله عرب، يوناني،  ها و ادبيات گوناگون ساير ملت كشورهاي مجاور و آشنايي با فرهنگ

هاي اين مناطق از جمله استان اردبيل جلوه و رنگ و بوي خاصي  ها و افسانه قصه... عثماني و 

ها و   فرهنگي افسانه-ختلف اجتماعيهاي م ها و جلوه توان ويژگي كه مي طوري پيدا كرده است به

اما هدف ما بيشتر پرداختن به . ها را جداگانه مورد مطالعه و بررسي قرار داد هاي اين داستان قصه

اين .  جغرافيايي جديد اين نواحي است كه تحت عنوان استان اردبيل قرار دارد-هاي فرهنگي نمود

ها است تا در راستاي مطالعات علمي و  انهها و افس امر جهت تحديد و تبيين چارچوب كلي قصه

گونه كه اشاره شد،  وگرنه همان. عملي آن بتوان به اطالعات روشن و دقيقي دست يافت

 اجتماعي اقوام و ملل مختلف جهان فراوان است تا -هاي فرهنگي مايه اشتراكات و مشابهات بن

هاي ملل مختلف يكساني يا  صهها و ق ها، افسانه توان گفت حتي اغلب اسطوره بدان حد كه مي

  .قرابت و شباهت زيادي با يكديگر دارند

  

   پژوهشيةسابق

شناسي ادبي و استخراج و تبيين  شناختي از جمله جامعه هاي جامعه مطالعة آثار ادبي براساس نظريه

ها و  هاي ملل از شيوه ها و افسانه  فرهنگي آثار هنري و ادبي از جمله قصه-هاي اجتماعي جلوه
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نظران  هاي علمي جديدي است كه طي چند دهة اخير توجه و عالقة انديشمندان و صاحب وشر

  .را به خود معطوف داشته است

شناسي،  شناسي، فرهنگ شناسي، جامعه امروزه با پيشرفت علوم جديد و توسعة نظريات زبان  

ررسي و مداقه در شناسي و ارائة نظريات علمي جديد در ادبيات، محققان نيز در رهگذر ب اسطوره

 فرهنگي و -هاي فرهنگي با امكانات اجتماعي ها، باورها و ساير نمودها و جلوه ها و افسانه قصه

هاي گوناگون اجتماعي و انساني و تاريخي گذشتگان خود آشنايي و آگاهي  ها و صورت جلوه

  .كنند پيدا مي

هاي   با تكيه بر روش اردبيل نيز هاي تركي رايج در استان ها و افسانه مطالعة قصه  

 فرهنگي آنها آشنا -هاي اجتماعي ها و صورت شناسي ادبي عالوه بر آنكه ما را با جلوه جامعه

در اين استان از . كند سازد، زواياي پنهان تاريخي و اجتماعي مردم اين نواحي را نيز روشن مي مي

است اين مطالعه و بررسي اين ديدگاه، تحقيق كامل و جامعي صورت نگرفته است بنابراين اميد 

  .مندان قرار گيرد كوتاه، مورد توجه عالقه

  

  روش پژوهش

هاي رايج اين  ها و افسانه هاي اجتماعي و فرهنگي قصه جهت استخراج و معرفي عناصر و نشانه

هاي  ها بپردازيم كه طي زمان صورت تدوين قصه استان ضروري است كه به روش تاريخي و به

صورت كتابت  استان اردبيل يا نواحي مجاور آن پيدا شده و سينه به سينه بهتاريخي گذشته و در 

ها و  هايي چون كتاب و نشريات، نشانه در اين روش عالوه بر مطالعة داده. دست ما رسيده است به

  .اند هاي مورد نظر تدوين و سپس مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته قصه

صه و افسانه و حكايت رايج، انتخاب حكايات يا قابل توجه است كه از ميان هزاران ق  

هاي  هاي خاص مشكل بود زيرا كه هر يك از آنها قطعاً از ديدگاه علمي و شيوه افسانه

هاي  شناسي ادبي داراي پيام و مباني فرهنگي، ادبي و محتواي اخالق تربيتي يا حكمت جامعه

هاي تحقيق، كار بسيار مشكلي بود  ونهعنوان الگو و نم گوناگون بود و انتخاب تعداد معدودي به

خصوص آنكه براي انتخاب نيز بايد اين دسته و حجم وسيعي از افسانه و حكايات را كه اغلب  به
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اي  چاره. كرديم هاي مورد عالقه و ضروري را انتخاب مي طوالني نيز بودند، مطالعه و سپس نمونه

ش مستمر انجام گرفت و در پايان به صد ها تال فرسا بعد از ماه جز اين نبود و اين كار طاقت

  .حكايت مختلف بسنده شد و تحليل فعلي نيز براساس مطالعة آنها صورت گرفته است

  

  هاي استان اردبيل خذ و منابع قصهĤم

هاي قديم حيات  هاي ملل و اقوام مختلف از زمان ها و افسانه طور كه قبالً نيز اشاره شد، قصه همان

هاي دروني بشر در  دند و در واقع قصه، تظاهرات و تجليات آمال و انديشهبشري با او همزاد بو

 .آل و آرماني او بود ها، مشكالت و در مسير رسيدن به جامعة ايده مواجهه با سختي

هاي تركي اين استان، عموم مردم و طبقات و اقشار  بر اين اساس ريشه و منبع اصلي قصه  

عالوه بر .  شفاهي يا مكتوب به ما به يادگار رسيده استصورت گوناگون جامعه بوده است كه به

الرشيد  هارون اند مانند قصة  ها نيز از منابع اسالمي وارد زبان تركي اين استان شده آن برخي از قصه

  ... .و ) ص(و بهلول يا داستان پيامبر 

اند؛ مانند  ههاي آن وارد زبان تركي شد ها نيز از طريق زبان فارسي و منابع قصه بعضي قصه  

  . ماجراي سندباد بحري

اند؛ مانند  هاي ديگري نيز هستند كه از آثار شاعراني چون نظامي اقتباس شده داستان  

ها و  ها و داستان اغلب قصه. هاي مختلفي دربارة اسكندر، ليلي و مجنون، خسرو و شيرين داستان

اش نمايان است، امروزه نيز  نيخصوص آثار داستا حتي مضامين فولكلور نظامي كه در خمسه و به

  .در زبان تركي اين نواحي رواج دارد

هاي متعددي در زبان تركي اين استان رواج يافته است، مانند  از مثنوي مولوي نيز داستان  

هاي شاهنامه و ساير ادبيات منظوم و منثور، نيز جايگاه خاص خود را  داستان شغال رنگين، قصه

 علت مجاورت جمهوري آذربايجان با نواحي اين استان و تأثيرات  ه بهبايد اضافه نمود ك. دارند

هاي آن  ها و افسانه خصوص از طريق صدا و سيماي مركز آذربايجان، بعضي قصه فرهنگي آن به

نواحي نيز وارد اين منطقه شده است؛ از جمله قصة آقا موشه و خانم سوسكه، اين داستان از 

  .ارتوني نيز پخش شده استصورت فيلم ك تلويزيون باكو به
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نشين  توان يافت كه نه تنها در هر منطقة ترك هاي متعددي نيز در اين استان مي داستان  

ها نيز مشاهده كرد؛ لذا  توان آنها را در بين ساير ملت آذربايجان و نواحي آن رواج دارد، بلكه مي

لوم نيست از كدام ملت و زبان توان تشخيص داد و مع ها را نمي ها و داستان گونه قصه ريشة اين

كما اينكه بسياري . ها را هم نبايد فراموش كرد انديشي ملت در اينجا مسئلة يكسان. اند اقتباس شده

هاي باستاني ملل مختلف از يكساني و شباهت  ها و حتي اسطوره ها و افسانه از امثال و حكم قصه

  .قابل توجهي برخوردار هستند

  

  ها قصهطبقات مختلف سازندگان 

هاي تركي اين استان اغلب  ها و افسانه آفرينندگان اصلي و اولية هنرهاي زيبا از جمله قصه

اند زيرا آنها در زندگي اوليه و  طور كلي صنعتگران بوده كشاورزان، دهقانان، چوپانان، آهنگران و به

اكان، قهرمانان ابتدايي خود با ابزار و صنايع محيط زندگي خود سر و كار داشته و صحبت از ني

البته . اند هاي كار و كشاورزي را در ارتباط با ابزار و صنايع چرخة زندگي خود بيان كرده عرصه

اند و همگان از جمله اهل ذوق  ها نقش داشته ها نيز در آفرينش قصه و افسانه ساير طبقات و گروه

ن امور كشوري نيز در نظران و مسئوال و ادب، اهل علم و قلم و ارباب دانش و فضيلت و صاحب

ها و  بيان آرزوها و آمال خود، يا قبيله و طايفه يا طبقات متعلق به آن به ابداع و خلق و بيان افسانه

 .اند ها پرداخته قصه

  

  ها ها و افسانه انواع قصه

هاي تركي رايج در اين استان را معرفي و بيان كرد زيرا  ها و افسانه توان انواع قصه به سادگي نمي

بندي و معرفي انواع آنها را  شماري از آنها و موضوعات متعدد و كثيري، تقسيم ود تعداد بيوج

ها و تبيين  اما جهت معرفي نماي كلي قصه. نمايد طور كامل مشكل و گاهي ناممكن مي به

كنيم، هر چند هر يك از  بندي مي شان، انواع آنها را به شرح كلي زير تقسيم چارچوب موضوعي

  :بندي ديگر نيز قرار بگيرد تواند در داخل نوع يا تقسيم في شده ميانواع معر
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، )ع(، علي )ص(اسكندر و خضر، پيامبر : هاي تاريخي و قديمي مانند  دربارة شخصيت-الف
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  ... . انگور 

  

  ها سبك بيان قصه

هاي اخالقي   چون هدف بيشتر آنها بيان انديشهشوند ها به زباني كامالً ساده و عاميانه بيان مي قصه

هر چند كه گاهي در ارائة . و تربيتي است لذا نحوة پردازش و بيان مطالب بسيار ساده است

ساختار و انسجام كلي مطالب، از وحدت بياني و ساختاري الزم برخوردار نيستند يعني عبارات 

هاي موضوعي متفاوت و  ا و پردازش شده نيست و گريزه ها منسجم، منطقي و حساب داستان

. توان يافت هاي رايج امروزي مي هاي قديمي برخالف قصه ربط بسياري نيز در ميان قصه گاهي بي

پروراندند و  هرحال گويندگان آنها در عين حال كه هدف و منظور معيني را در ذهن خود مي به

شده  وبي واحد يعني از پيش تعيينشان در چارچ كردند، سخنان صورت داستان بيان مي آنها را به

ربط زيادي نيز پرداخته و از  ها و موضوعات متعدد و بي قرار ندارد و چه بسا گاهي به شاخ و برگ

. هاي قديمي به همين صورت است ها و افسانه تمام قصه. شدند موضوع اصلي نيز خارج مي

 كه بعضي وارد زبان تركي هاي هزار و يك شب فارسي، خصوص اينكه بعضي از آنها مثل قصه به

صرفاً جهت پر كردن اوقات ...) مانند قصة پادشاه ملك جمشيد و صمد و (استان اردبيل نيز شده 
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گويي در  شده لذا انسجام و پرهيز از پراكنده بيكاري و فراغت شاهان يا جوانان يا خودشان بيان مي

  .خورد گونه حكايات كمتر به چشم مي اين

  

  ها هسرآغاز و انجام قص

گاهي . شود ، آغاز مييكي بود، يكي نبود، غير از خدا هيچ كس نبود: ها اغلب با عباراتي مانند قصه

  :شود مانند ها آورده مي اي كوتاه در اول قصه عنوان مقدمه نيز يكي دو بيتي به

  بلي ناغيل بنياسيني قويان ياواش ياواش

  بلي آهسته آهسته قصه را شروع بكنيم

   قولنان قاراواشئولوم قاباغيندا

 ما در برابر مرگ بنده و برده هستيم

  دولتلي پلووا شيالق وو رور

  اندازد ثروتمند به پلو لگد مي

  ٣باشكاسيب تامپاز بير كاسه بوز

  .كند اما فقير يك كاسه بوزباش هم پيدا نمي

گونه عبارات ختم  ها اغلب به اين پايان قصه. شود ها بدون مقدمه شروع مي بيشتر قصه  

  :گردد يم

  .يكي از آن تو، يكي از آن من و يكي از آن گويندة قصه. از آسمان سه تا سيب افتاد

  

  ها ها و افسانه  قصهةي عمدها ويژگي

  :هاي تركي اين استان قائل شد عبارتند از ها و افسانه توان براي قصه هايي كه مي ترين ويژگي مهم

هاي  العاده و توسط بعضي شخصيت رقوسيلة اعمال خا هاي سخت به  حوادث مشكل و گره-١

اي نيز  هاي انساني گاهي حيوانات حقيقي و افسانه شود؛ عالوه بر شخصيت داستاني مرتفع مي

 .آيند درصدد ياري آدمي و حل مشكالت او برمي
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ها است؛ مثالً گاهي  هاي بارز قصه  شانس و اقبال و يا انتخابات تصادفي از جمله ويژگي-٢

خاب وزير خود به اتفاق متوسل شده و اولين رهگذر داخل دروازة شهر را به پادشاهي براي انت

 .نمايد وزيري انتخاب مي

هاي فكري و  مايه اي از بن اي و اسطوره اعتقادات و باورهاي افسانه: اي  باورهاي اسطوره-٣

هاي  غلب قصهها در ا ها و عالئم زيادي از اين باور نشانه. آيند شمار مي هاي تركي به محتوايي قصه

ها، جواني از شاهزاده خانمي درخواست ازدواج  در داستان راز دره. خورد تركي به چشم مي

 يشكل دختر  نقاشي بود كه با مار سفيدي به ةدر در.  مارها بودةراز درشرط شاهزاده فهم . كند مي

سال بعد نيز زن پسر . اندازد آيد كه زن او را به دهان گرگ مي  پسري به دنيا مي.كند زيبا ازدواج مي

 سپس در مقابل اعتراض شوهرش .كشد  بخاري انداخته و او را مية لول داخلدوم خود را

  .گويد گرگ همان دايي من بود و آتش بخاري عموي من و لذا هر دو فرزندان ما سالم هستند مي

اي اهورا  كند يك باور اسطوره  طبيعت قرابت و فاميلي پيدا مي) نور (اينكه آدمي با آتش  

هاي   قرابت با حيوانات نيز از انديشه.ها متجلي شده است گونه قصه مزدايي است كه در اين

  .آيد شمار مي پرستي باستاني به متوت

 در .دياب  سحر و جادو تحقق ميةوسيل ه بعضي آرزوهاي دور و دراز و ناممكن آدمي ب-٤

 ها، گونه قصه گاهگاهي در اين. دنكن دا مي جادو بر دشمنان غلبه پياهاي سحرآميز، قهرمانان ب قصه

  .شود زده و حتي دنياي ديگر نيز مجسم مي هاي سحرآميز و ظلمت مكان

ديوها از . از جمله ديو. هاي سحرآميز عوامل و نيروهاي منفي متعددي نقش دارند در قصه  

ختران و د.  آنها گاهي يك يا هفت و گاهي چهل سر دارند.اند  زمخت و زشت چهره،نظر ظاهر

دشمن انسان هستند و در ظلمات و تاريكي به سر ، دنكن  و اسير ميربايند پسران زيبا را مي

  .تواند ديو را اسير بكند  اينها آدمي ميةرغم هم  به،برند مي

آيين از  هايي  در اين قصه نشانه.حمد است ملك مة قص،هاي سحرآميز  تيپيك قصهةنمون  

 ،جمله نبرد زندگي ابدي و عدالت و نور با اهريمن و پيروان او از ،وجود دارد) نويتث(زرتشتي 

هاي زشت كه سرانجام با پيروزي عدالت و نيكي و نور   و انديشهسدل و حبخ ديوان،ظلمت و 

 ستارگان و اجرام سماوي ةهاي سحرآميز تركي دربار در گروهي از قصه. يابد  پايان مي)هرمزد(
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 مهر و مشتري و شمس و قمر قابل ةدر اين زمينه قص. خورد هايي به چشم مي ديگر نيز سخن

  .توجه است

 و نيو ايجاد معا ها گيري قصه  حيوانات، نباتات و جمادات نيز نقش مهمي در شكل-٥

  .ها دارند هاي هنري داستان خالقيت

هاي اوليه با   انسانةگردد و در اينجا رابط ها برمي  زمانترين يمها به قد حيات اين نوع قصه  

  .شود يوانات و مناسباتشان با آنها حفظ ميح

 گاهي داراي اعجاز و كارهاي ،كنند ها حيوانات عالوه بر آنكه مانند آدمي رفتار مي در قصه  

 گويا ميسم توتمكتب در .جا سرچشمه گرفته است از همينتوتم اعتقاد به . هستندالعاده نيز  خارق

ها حيوانات گاهي به جلد آدمي   در قصهجد اعالي انسان و حيوانات يكي بوده است و لذا

هاي   زيبا يا گاو فاطمه نشانة فاطمةد؛ در قصكن آيند و آدمي گاهي با آنها ازدواج مي درمي

گشاي   گره و گاو محرم راز فاطمه،در اين قصه. كنيم  گاو مشاهده مية را در چهرتوتميسم

  .سوزد راق او ميبعد از كشته شدن گاو نيز فاطمه همچنان در ف. مشكالت اوست

در . آيد شمار مي پرستي به  توتمةخورد، نشان  چشم ميههاي زيادي ب گاو نيز كه در قصه  

 يصورت دختر  و بهكند مي شكل خود را عوض مار كه شود مشاهده ميهاي تركي  هص ق ازبعضي

رچي نوع  اوچي پيريم يا پريم شكاةقص. آموزد آيد و گاهي نيز اسراري را به آدمي مي زيبا درمي

  .ها است گونه قصه  اينپيكتي

 مانند خروس و يجانوران: شوند  به دو گروه خير و شر تقسيم ميهاي توتمي معموالً قصه  

  .آيند شمار مي  بهلعوناي مانند گرگ نامقدس و م اند و برعكس دسته سگ مقدس

اي دارند و  ها نقش عمده ها و افسانه  آل و جن نيز در قصه،ند پرين موجودات خيالي ما-٦

 ةصورت حيواناتي مانند گرب را به ها اغلب خود  جن. ساخته شده استاينها ةهاي زيادي دربار قصه

 در. اند دردسر و گاهي نيز فريبكار معرفي شده ها موجوداتي بي ها در قصه جن. آورند سياه درمي

اي زندگي  نوادهاي در منزل خا  كه گربه، بدين ترتيبشكل گربه آمده  جني به ها  قصهيكي از

خوابد و گاهي نيز تا  جا مي صبح همان  طويله رفته و تابهها  بيند گربه شب  مي، صاحبخانهكرد مي

  .پردازد هاي ديگر به رقص و پايكوبي مي صبح با جن
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 پري .ها مشاهده كرد توان در قصه عالوه بر اينها موجودات ساختگي و خيالي ديگري نيز مي  

  .كند ه در دريا زندگي مي موجود زيبايي است كهم

 گاهي با آدمي است كه حتيها آرزوي زندگي پري در خشكي مطرح شده  در بعضي قصه  

اي   كه از موجودات افسانهژدهاا .ازدواج نموده و به زندگي خود در خشكي ادامه داده است

 نيز غسيمر .يدآ شمار مي ها و از دشمنان اصلي آدمي به آيد از عوامل منفي قصه شمار مي ها به قصه

ا ريش دو وجبي هفت برادر با اژدها ب در داستان پهلوان يك وجبي . و نجات استدوستينماد 

 توسط يكي از برادران كشته و دست آخربندد  اژدها راه آب را بر ديگران مي. شوند درگير مي

  .كند چاه نجات پيدا مي شود و اين برادر نيز توسط سيمرغ از مي

ها و آرزوهاي دور و دراز آدمي   خواستهق و نقش نيروهاي غيبي در تحقها  پيشگويي قصه-٧

بيني حوادث توسط  ها پيش در اغلب قصه. آيد شمار مي ها به هاي ممتاز قصه پيشگويي از چهره

 كامالًلبي آدمي هاي غيبي در تحقق آرزوهاي ق كمك. خورد پيران يا بعضي حيوانات به چشم مي

  .نمايان و آشكار است

مردي عمامه به سر . بيند من خواب دختري را ميؤخوانيم كه پسر م من ميؤ پسر مةقصدر   

 آن دختر را ،شود  يك افسر نيروي انتظامي ميهاپسر كه بعد. دهد  ازدواج با دختر را ميةبه او وعد

  .دكن  و با او ازدواج مييابد مي سرهنگ خود ةدر خان

هاي  گيري قصه ثير شگرفي در شكلأ ت آند فرهنگياسالم و ابعا: ثير اسالم و فرهنگ دينيأ ت-٨

 ةو ائم) ص( پيامبران و حضرت رسول ةهاي متعددي دربار  داستان.تركي اين استان دارد

ديني و   موضوعات اخالقي،. هاي ديني ساخته شده است و ديگر شخصيت) ع(معصومين 

  .دهند ل ميها را تشكي هاي فكري و محتوايي اين دسته از قصه مايه اعتقادي بن

 آن فرهنگياي كه اسالم و مباني  ثيرات عميق و همه جانبهأرغم ت به:  فرهنگ جاهلي عربثيرأ ت-٩

عرب نيز اهلي فرهنگ ج هاي   بعضي مضامين و انديشه،اند هاي تركي داشته گيري قصه در شكل

اهي هفت پادش:  پادشاه و دخترش آمده كهةاز جمله در قص: خورد هاي تركي به چشم مي در قصه

. دهد كه اگر مادرت دختر به دنيا آورد او را بكش به پسرش دستور مي. دختر و يك پسر داشت
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بزرگ و زيبا و ،  دختر.سپارد اش او را به چوپان مي  انساني و برادريةپسر نيز براساس عاطف

  .دهد به زندگي خود ادامه مي) پادشاه( سپس در كنار پدرش .شود تر مي يندوست داشت

 ةشود و يابند هاي اصلي داستان رد و بدل مي ها سخنان رمزي بين شخصيت در برخي قصه -١٠

 پادشاه و ة در قص.شود  مظهر حكمت و دانايي در داستان محسوب مي،معني آن سخنان رمزي

 را درك ها وزراي شاه معني آن.وجود دارد دو آنبين در گفتگوي سه عبارت رمزي ، دهقان دانا

جواب    طال از هر كدام،ةدهقان با اخذ صد سكو آورند  چار به دهقان روي مي به نا وكنند نمي

  .دهد سخنان رمزي شاه را به آنها ياد مي

در . شود است دهقان زحمتكش نشان داده ميفر  وها دانايي گونه داستان  اين دربايد گفت كه  

 تضعيفحقير و رغم تالش و تحمل مشقات فراوان مورد ت روزگاري كه زحمتكشان جامعه به

ها به دفاع از دسترنج و تالش  گونه داستان گويندگان اين، گرفتند حقوق انساني و اجتماعي قرار مي

  .پرداختند  و اجتماعي زحمتكشان جامعه مييو در نهايت به حمايت از حقوق انسان

ها ها ناممكن و محال هستند و هدف گويندگان آن قصهدر برخي از حوادث :  آرزوهاي محال-١١

هاي  گونه خواسته  است كه هميشه به دنبال تحقق اينيها و آرزوهاي دور و دراز  بيان ايدهصرفاً

  .عمل آورده است ذهني بوده و درصدد كسب قدرت و امكان عملي آن تالش زيادي به

سه زن باهوش پادشاه، يكي از زنان در جهت تفوق و برتري نسبت به دو زن ن در داستا  

  .آورد كه نصفش از طال و نصف ديگرش از نقره است ا ميديگر پسري به دني

ها   از قصهتعداديهاي تركي  در ميان قصه. استيك مثل  بيان حكمت  برايها قصهاز  بعضي -١٢

عنوان   به؛ آنها بيان مفهوم و معناي كلي يك مثل رايج تركي استةشود كه هدف عمد يافت مي

  :مخواني  مي داستان دختر سلطان و گداي ديوانهرمثال د

 او. دهد  شهر يعني گداي ديوانه ميةپادشاهي دخترش را بر حسب اتفاق به اولين عابر از درواز

 ةبر اين اساس در ادام.  يعني هر آنچه دل پسندد زيباست.»الرگويول سون گويچك اُ« :معتقد بود

 پسندد براي شود كه هرچه دل  ميثابتهايي اين حقيقت  ها و بيان صحبت داستان با خلق صحنه

  . كما اينكه ديوانه نيز براي دختر پادشاه زيبا و دلنشين بودشود، ميآدمي زيبا و دلنشين 
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  ها هاي اصلي قصه شخصيت

داد ثابت و عهاي ايراني با ت ها و افسانه هاي تركي اين داستان، مانند ساير قصه ها و افسانه قصه

اين مشخصه . باشد خاصي مي) تيپيك (هاي نوعي هاي داستاني داراي نقش محدودي از شخصيت

هاي نوعي  ترين نقش مهم. آيند شمار مي هاي تركي به از اسباب و لوازم ثابت و بدون تغيير قصه

  :كنند هاي زير ايفا مي را طبقات و گروه) تيپيك(

شاه، شاهزاده، وزير و امير و خان كه اغلب در بيان مضامين سياسي اجتماعي، مانند قدرت،  -١

  .شود  تبعيض طبقاتي از نقش آنها استفاده مي وت، عدالت، جور و ستمحاكمي

پردازان به آنها   كه قصهاستچوپان و دهقان   قهرمان يا شخصيت داستاني ديگر كچل، -٢

 نهاي طبقاتي و گروهي خاص خود را بخشيده و از رفتار و گفتار آنها در بيا ها و خصلت ويژگي

ها بيشترين حجم  ها و شخصيت  اين دسته از تيپ.اند  خود سود جستهيهاي درون انديشه

 محروميت و فقر طبقات ،ها مظلوميت گونه قصه در اين .دهند ها را تشكيل مي شخصيتي داستان

 اصلي چارچوب ساختاري ةماي  صميميت و سادگي اخالقي و اجتماعي آنان بن،صداقت پايين،

  .آيد شمار مي ها به قصه

. خورد  سحرآميز و غيرواقعي كمتر به چشم ميةالعاد ام كارهاي خارقها انج گونه قصه در اين  

 جامعه خارج ةانگيز و محيرالعقول از حيطه و قدرت افراد عامي و ساد زيرا انجام كارهاي شگفت

 داستان با ةاست كه گويندي  زمان،خوريم گونه موارد برمي ندرت به اين اگر گاهي نيز به . است

ست ا افراد مظلوم و ستمكش جامعه خواسته نوعي قدةش همه جانبطرح صداقت و همت و تال

  .ها ببخشد گونه شخصيت و قدرت معنوي بااليي نيز به اين

 . تركي استيها ستاناهاي مهم و قابل توجه د پيرمرد باتجربه و سالخورده از شخصيت و تيپ -٣

از راز و رمز زندگي و گشايي و آگاهي  پيرمرد اغلب مظهر و نماد تجربه، تالش، دانايي، گره

ي است زيرا كه ت روستايي و ايالة برخاسته از جامعها معموالً گونه قصه  اين.معماهاي هستي است

اي   دامداري و قبيله، كشاورزيةرهنمودهاي پيران مربوط به زندگي سادها و  صحبتاغلب 

  .روستايي است

  :شود خصيتي متفاوت ظاهر مي شةها با دو تيپ و گون هايي است كه در قصه زن از شخصيت -٤
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  ؛مظهر مكر و حيله) الف

  . مهر و وفاداري و شريك مرد در مصائب و معضالت زندگيةنشان) ب

هاي متداول تركي   بزرگ و وسيعي از قصهةماي اي بن حيوانات اعم از حقيقي يا خيالي و افسانه -٥

رنگي، روباه نماد زرنگي و  سگ مظهر ز،ها كالغ نماد خبرچيني در اين قصه. دهند را تشكيل مي

  .است ... موش نماد حرص و  وحيله

 نيز از  ...ديوانه و   مانند كچل، مرد شكارچي، عاقل و جاهل،ينام و نشان هاي بي  شخصيت-٦

اي تركي جايگاه رفيع و وسيعي را به خود  هاي افسانه هايي هستند كه در بين داستان تيپ

  .اند اختصاص داده

ها و   هر كدام قصهةد و دربارنآي شمار مي  بهيي داستانها ت نيز از شخصيتنباتات و جمادا -٧

  .اند هاي زيادي ساخته و پرداخته شده افسانه

پرستي، آنميسم و روزگار  تمواي باستان مانند ت ها يادگار باورهاي اسطوره گونه قصه اغلب اين  

  .قرابت عيني انسان با روح كلي طبيعت زندگي است

  

  ها موضوعات قصه

 مسائل و مشكالت ، آمال، آرزوها،ها  انديشه، افكارةتوان گفت كلي انداز كلي مي يك چشم در

ها،  سليقه ، زندگي،الت توليدآ ابزار و ، مناسبات و تاريخ، فرهنگ، روابط، آرا وها، عقايد انسان

ركي به هاي ت ها و افسانه  موضوعاتي است كه در قالب قصه جمله از...هاي انساني و  حاكميت

 اما از لحاظ كليت موضوعي و جهت ،بندي آنها مشكل است  لذا تقسيم و طبقه.خورد چشم مي

هاي تركي اين استان را  طور كلي قصه ها به هاي نامحدود معاني و مفاهيم قصه محدود نمودن دامنه

  :كردبندي   زير تقسيمةتوان به چند طبق مي

  هاي تاريخي ها و افسانه قصه -1

دهند؛ به عبارت ديگر  ها يا حوادث تاريخي تشكيل مي ها را شخصيت  از اين قصهموضوع بعضي

هاي مهم تاريخ و حوادث سياسي و قهرمانان  ها از موضوعات تاريخي يا شخصيت اين نوع قصه

  .اند آور و بزرگ ملي اقتباس شده نام
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ام مجهولي كه  كوراوغلي و يا ن،هايي مانند اسكندر، انوشيروان، شاه عباس، رستم شخصيت  

ها و  كشي محكمه كچل، حق وهاي طالع و واله در قصه. عنوان پادشاه يا صدارت و وزارت دارد

خلق  مردم با. هاي موجود در دربار شاه عباس به صراحت نشان داده شده است خواري هرشو

كنند   حقانيت خود و جور و ستم حاكم را برمال مي،هاي طنزآلود شخصيت كچل و ايجاد صحنه

  .نگاه كن طرز تشكيل محكمه چنين است: گويد  كچل در محكمه ميمثالً به

داري بعضي از پادشاهان و نيز چگونگي تشكيل  ها نيز از عدالت و مردم  از قصهتعداديدر   

  .هاي مظالم و رسيدگي به حقوق مردم ستمديده و زحمتكش سخن رفته است دادگاه

  ي واقعيها هاي و داستان قصه -2

هاي تركي به تعدادي قصه برمي خوريم كه حوادث و اتفاقات واقعي زندگي را  صهدر ميان ق

 اتفاق شگفت و قابل  وشهري گاهي معجزه  در بعضي مناطق روستايي يا ييالقي يا.ندكن ترسيم مي

 و واقعي دهان به دهان نقل نسخنان شيري صورت حكايت، مردم آن را بهو دهد  توجهي روي مي

  :عنوان مثال آورند، به  واقعي درميةصورت افسانه يا قص كرده و در واقع به

اين پيرزن با داشتن پنج فرزند دختر . كرد  زندگي مييآباد پيرزن در روستاي پاراقشالق پارس  

 تا اينكه مارهاي .گفت جاي دعا كفر مي در حسرت داشتن يك فرزند پسر هميشه بعد از نماز به

مرحوم سيد .  منزل دخترانش پناه آورد به پيرزن به ناچار ود او را احاطه كردنةزيادي اطراف خان

 دعا  و او با خواندن ورد وآورند  پيرزن ميةمن و اهل دعا را به خانؤ پيرمرد م،محسن موسوي

اند از كفرگويي خود  گويد كه اين مارها از جانب خدا آمده كند و به پيرزن مي مارها را بيرون مي

  .ميرد كند و وقتي مارها دور رفتند پيرزن از ترس سكته كرده مي زن توبه مي. بايد توبه كني

 در ميان اهالي گرمي، خلخال، اردبيل و نواحي . واقعي فراوان استهاي اين قبيل داستان  

  .هاي واقعي رواج دارند گوناگون از اين نوع داستان

  آلودي طنزها قصه -3

هاي  آنها بيان پديدهآوري هستند و هدف  دههاي هزل، انتقاد و يا خن ها اغلب داراي جنبه لطيفه

هاي مردم رنجديده و گاهي  ناهنجار زندگي اجتماعي يا ايجاد انبساط خاطر و نشان تبسم بر لب

  .استهاي روزانه   فعاليت وخسته از كار
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توان قائل شد اما منظور  نيز مي و افتراقاتي ها  شباهت،گونه هاي قصه ها و لطيفه البته بين قصه  

 شيوةهاست كه از لحاظ كاربرد تخيلي و  ها و قصه هاي ساختاري لطيفه  شباهتدر اينجا صرفاًما 

  .باشند  نزديك به هم و گاهي يكسان مي تقريباً،بيان

گر و مبارز و مقاوم اين نواحي در  گونه اغلب روح ستيزه هاي لطيفه ها و داستان لطيفهدر   

هاي شيريني از زبان  داستان  نهفته است معموالًرآو  و خندهآلودقالب سخنان و يا وقايع طنز

هاي شيرين مالنصرالدين در   قصه وها  البته لطيفه.بيان شده است و گاهي بهلول مالنصرالدين

و  هندوستان ، ارمنستان،اغلب كشورهاي اطراف درياي مديترانه، ايتاليا، بلغارستان، قفقاز، افغانستان

  .ردحتي بين مردم آمريكا نيز رواج دا

ها، ذكاوت و هوش پنهان افرادي است  هاي مالنصرالدين اغلب حاوي حاضرجوابي لطيفه  

ت و شهامت سافر ، بارز دقت نظرة نشانآنهاكه در عين سادگي و عاميانه بودن حركات و گفتار 

  .آيد شمار مي  نيز بهرخي از مردمب

 ويانهاي حكام و زورگ ستمها و ترفندها و جور و   حيلهةهاي مالنصرالدين، آشكاركنند قصه  

  .آوري بيان شده است  گذشته است كه در قالب عبارات مضحك و خندهروزگاران

انديشي بعضي ماليان را نيز  كاري و كج  رياكاري، طمعيا بيسوادي ،هاي مالنصرالدين قصه  

  .نمايد آشكار و برمال مي

ها قرار  گونه قصه رد طنز اينگير و حاكمان زورگو هميشه مو موران باجأخوار، م هقاضيان رشو  

  .دارند

   زندگيوهاي خانوادگي  قصه -4

ها و  هاي قصه  ويژگي وها  از بارزترين نشانهگيپرداختن به مسائل زندگي و موضوعات خانواد

در  .است  خانواده، اصلي هر فرديةغدغ دهم موضوع واآيد زيرا  شمار مي هاي اين استان به افسانه

 ،ممكن هاي جادوگري، تخيالت دور و دراز و آمال غير پرداختن به جنبهها بدون  اين نوع قصه

صحبت . شود  زندگي بحث مية و اوليياغلب از مسائل روزمره و نيازها و آمال و دردهاي همگان

، از موضوعات ي رفاه عمومي و آسايش همگان و مبارزه با آنها، ايجاد عدالت،از حاكميت جباران
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هاي طالح و واله، داش دمير و   قصه.خورد ها به چشم مي ين قصهقابل توجهي است كه در ا

  .طلعت در اين مقوله قرار دارند

ها اغلب شخصيت اصلي داستان را يك فرد عامي مانند كچل، چوپان،  در اين نوع قصه  

 افراد عامي بر اثر هوش و ذكاوت ذاتي خود به احقاق حق  ناي. دهد  تشكيل مي... يتيم و ،خياط

  .كنند  پيدا ميدستب و درجات مهم اجتماعي و سياسي ص نيز به مناگاهي ،هپرداخت

  هاي كودكان قصه -5

 كودكان نداريم اما باز ةدرست است كه از لحاظ ساختار يا موضوع گروه داستاني خاصي را دربار

 و هاي اخالق  براي كودكان و آموزهشود كه صرفاً هاي تركي يافت مي ها و افسانه تعدادي از قصه

 جمادات و حتي آدمي در ،هايي از زبان حيوانات  داستان.تربيتي آنها ساخته و پرداخته شده است

 منگول است كه يكي از  وترين آنها داستان شنگول اند؛ شاخص وجود آمده اين موضوع به

آموزند كه بايد به حرف  ها مي ها بچه در اين قصه. هاست داشتني بچه هاي محبوب و دوست قصه

دهند تا ن به حرف آنان گوش نند وهاي آنان پرهيز ك حيله از دشمنان و و مادر گوش كنند وپدر 

  .سر برند در امان و راحتي به

  انامير هاي شاهان، وزيران، خان و قصه -6

در علت حاكميت سياسي بر مردم و  اميران به  و مرفه جامعه از جمله شاهان و طبقات قدرتمند

. اند ها بوده ثروت جامعه هميشه مورد توجه گويندگان قصه ت وداشتن همه ابزار قدردست 

ط به طرز حكومت و وخصوص از آنجايي كه سعادت و شقاوت عمومي مردم نيز من هب

داري يا شقاوت و ستمگري آنان هميشه   لذا عدالت، مردم،كشورداري و عدالت اجتماعي آنان بود

  .شمار آمده است هاي تركي به مايه و موضوع اصلي ساختار قصه بن

  :پرداختن به ستمگري شاهان قابل توجه استهاي متداول،   از قصهقسمتدر اين   

 ، طبقات ستمديدهةي و ديرينلبمبارزه با پادشاهان ظالم و حتي كشتن آنها از آرزوي ق  

. آيد شمار مي به از امور محال يا حداقل نادر روزگار اين امر ولي .بودكش و محروم جامعه  حمتز

هاي خود را در قالب قصه و اغلب با دخالت   جامعه، خواستهةا مردم مظلوم و ستمديدلذ

در داستان صياد و قورباغه صياد طور مثال  به. اند  جانوران بيان كردهيهاي داستان شخصيت



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم636

 ،خواهد با او ازدواج كند ميخود و  دوش د، پادشاه مانع ميكن زيبارو ازدواج يخواهد با دختر مي

 ان اوت صياد نيز به كمك دختر و دوس.دهد هاي سنگين پيش روي صياد قرار مي  شرط وها بهانه

 را محقق و سرانجام پادشاه را كشته و دختر دلخواه خود را تصاحب ها شرط) آدم كوچولوها(

  .نمايد مي

 شيرين باغ ة خان به خاطر يك خربز)يار و خرگوش علي (انوشد  نانريا در داستان علي  

يار به كمك خرگوش در بيابان چشم خان را  عليو كند  مي  او را صادرتلستور ق د،يار علي

خورند و مردم نيز از دست خان ظالم نجات   را مياوها   سپس گرگ،كند كور مياو را درآورده و 

  .كنند پيدا مي

 بنابراين ،يابد  جامعه اغلب تحقق نميةآرزوهاي حقيقي طبقات محروم و رنجديد  

يكي  .هاي انسان بوده است هاي اميال و خواسته ها و گره  عقدهةترين روش تخلي انپردازي آس قصه

ارتباط و يا  هاي طبقات زحمتكش و پايين جامعه تحقق عدالت اجتماعي در از آرزوها و خواسته

هاي  له در داستانئ اين مس.ازدواج خانوادگي آنها با طبقات مرفه و قدرتمند از جمله پادشاه است

  . در اين استان رايج است نشان داده شده استزيادي كه

 همسر ،وردآ ن با دختر پادشاه آمده كه زن پادشاه دختري به دنيا مياوج پسر نستادادر   

به دستور  .هم ازدواج خواهند كرد گويند در طالع اين دو آمده كه با  به شاه مي.چوپان نيز پسري

 يك مرد شكارچي بزرگ و تبديل به جواني طفل توسط. شود  كوه رها ميدرپادشاه پسر چوپان 

پادشاه نيز . دكن  او شده و با او ازدواج ميةشود كه از قضا دختر پادشاه شيفت د و زيبارو ميننيروم

   .پذيرد  را ميدر مقابل كار انجام شده قرار گرفته و مشيت الهي

و محروم رعيت كش   طبقات زحمتة نماد مبارزنيز) يدهادي و بو  (گوي گوزكوسا  داستان  

حتي آب را به روي آنها و حق رعيت ستمگري كرده   خاني كه در،با خان ستمگر حاكم است

كند  حكيم دارويي كشف مي، دنكن  حكيمي عليه خان شورش ميةوسيل  سرانجام مردم به.بندد مي

نام  ي بهو  رفيق زرنگ.كنند موران خان آن دارو را پنهان ميأمو كند  به آب تبديل مي ها را كه سنگ

نام   دوست حكيم بهةوسيل تا سرانجام به كند نگهداري ميخاصي كرده و در جاي  هادي آن را پيدا



 

  

637   هاي استان اردبيل ها و افسانه  فرهنگي قصه-ساختار اجتماعي

شود و آب  شود و همه جا پرآب و سرسبز و آباد مي هاي پادشاه شكسته مي  طلسم»عاليشان«

  .شود  آزاد ميندانيدارويي حكيم نيز پيدا شده و حكيم ز

  .دكن  برمال مي رااسرار شاه ،وپاناوقات چگاهي 

  اماترين و ثروتمندترين پادشاه زمان خود بود دار آمده كه اسكندر بزرگ  شاخردر داستان اسكند

كس از آن باخبر  هاي او قرار داشت و هيچ ايراد بزرگي داشت و آن اينكه دو تا شاخ روي شانه

كند تا اينكه به داخل چاهي   حفظ راتواند اين سر بيند ولي نمي مي ها را  روزي چوپاني شاخ.نبود

 چوپان از آنها ني ساخته و بر .رويند  از داخل چاه نيز نيزارهايي مي.كند  ميفاشرفته اين راز را 

 و راز  سربنابراين. اسكندر ذوالقدر شاخ دارد: گفت آمد، مي مياز آنها در صدايي كه .دمد آنها مي

  . شود آشكار ميپنهان اسكندر توسط چوپان 

  هاي جانوران قصه -7

هاي  ها به دوران  اين نوع قصه. جانوران ساخته و پرداخته شده استة دربارزياديهاي  داستان

هاي اوليه با   انسانة رابطها  قصهدر اين. شود بسيار قديم زندگي مردم آذربايجان مربوط مي

نوا  هاي مختلف زندگي هم  با حيوانات همزبان و در ايفاي نقشانسان شده،  حفظحيوانات

  .شود مي

هاي   و خواستهدانستههاي اعجاز و كرامات   گروهي از حيوانات را داراي خصلتپيشينيان،  

 ة اين نوع باورها از عقيد.اند  آنها تحقق بخشيدهةالعاد ناممكن خود را از طريق اعمال خارق

  . كند حكايت مي يپرستي باستان توتم

 در اين داستان گاو در نهايت .ي اين حقيقت است عينة نمون،يا گاو فاطمه  زيباةداستان فاطم  

  .شود  خوشبختي و سعادت فاطمه ميةماي

  هاي تمثيلي جانوران  قصه -8

 كه در آنها فقط حيوانات نقش دارند و آدمي در  وجود دارندهاي آذربايجاني  از قصه ديگرينوع

، ها اين نوع قصه. هندد  حيوانات همان رفتار و كردار را از خودشان نشان مي.آن حضور ندارد

ها تصويرهاي طوالني و اسرارآميز  در اين نوع قصه. هستند حيوانات ي ازنمادين  تمثيلي ياهاي قصه

هاي اخالقي به كودكان بيان   براي القاء انديشهاينهارسد  نظر مي بهبلكه شود  و پرماجرا ديده نمي
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ز و نماد بيان شده و در آن صورت رم  عمومي دارد بهةاند و بعضي ديگر نيز كه جنب شده

  .هاي اجتماعي و سياسي گنجانده شده است انديشه

هاي نمادين تركي، نام جانوراني مانند گرگ، روباه، خرگوش، بز، اسب، خروس،  در قصه  

خورد، روباه و گرگ، سپس خرگوش و كالغ بيش از هر حيوان و  شغال، شير و كالغ به چشم مي

هاي نمادين  بايد توجه داشت كه در قصه. ين حيوانات نقش دارندهاي نماد پرندة ديگري در قصه

ها و مضامين اخالقي و اجتماعي و گاهي سياسي، بعضي اطالعات مفيد نيز  حيوانات عالوه بر پيام

يات و چگونگي معاشرت و بعضي اطالعات جانورشناسي ح زندگي حيوانات، محل ة نحوةدربار

 آشنايي با كار، تالش و مبارزه براي تداوم ها ين قصه از خصوصيات بارز ا.خورد به چشم مي

  .محبت استاز  صميمي و پر يها و ايجاد دنياي  مبارزه با سختي وزندگي
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