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 چکيده
ترين مظاهر فرهنگي يک قوم و يک ترين و اصيل کهنبعنوان هاي عاميانه ها و قصه افسانهگذشته در  بررسي و مطالعه نمودهاي فرهنگي

 .فراواني برخوردار است از اهميتملت 
به انجام رسيده، و نگارنده عالوه بر بررسي کارکردهاي نمادين قصه   کتابخانه اي و تحليلي بر اساس مآخذ و منابع ،تحقيق مقاله روش  

 .پريان« گذري به ادبيات کودک و نوجوان در افسانه ها و قصه ها نيز داشته است»دختر شاه 
   .مي گنجدو ادبيات کودک و نوجوان  ادبيات و فرهنگ عامه"پژوهش در حوزه " نوع  
روزگاران   توان به آداب و وضعيت اجتماعي مردم  اين پژوهش بررسي آداب و رسوم گذشتگان است، با استخراج نکات عاميانه مي ف  هد

 .گذشته آگاه شد
نگاه و زباني کودکانه،  باهاي ديگر ها و قصه گر است که قصه »دختر شاه پريان« و بسياري از افسانههاي پژوهش بيانيافته فته ها:يا

 د. يي از انديشه، باور و اعتقادات را در خود مستتر دار دريا
 امللخص

 عب. تعد دراسة الرموز الثقافية القديمة في األساطير والحكايات الشعبية ذات أهمية كبيرة كأقدم المظاهر الثقافية وأشهرها ألي قومية أو ش
وقد درس الباحث أدب األطفال والناشئين في القصص   جرت طريقة البحث بأسلوب مكتبي وتحليلي باالعتماد على المصادر والمآخذ،

يقع البحث في مجال "األدب والثقافة الشعبية" وأدب  الخيالية والحكايات باإلضافة إلى دراسة الوظائف الرمزية لقصة "ابنة الملك الجان".
المرء إدراك األوضاع االجتماعية للشعوب القديمة  األطفال والناشئين.الهدف من البحث هو دراسة اآلداب والتقاليد الماضية، وبإمكان 

تشير نتائج دراسة الباحث إلى أنَّ قصة "ابنة ملك الجان" والعديد من األساطير والقصص   وعاداتهم من خالل استخراج المالحظات الشعبية.
 دات.األخرى ذات المظهر واللغة الطفوليتين، تضم في ثناياها بحار من األفكار والمصاديق والمعتق

 الفولكور، أسطورة، ابنة ملك الجان، رمز، طفل: الکلمات المفتاحية
Abstract 
Studies of old cultural symbols in myths and folk tales are very significant and considered to be the oldest 

and most famous aspects of any nation or people. Research was conducted by applying a library and 

analytical method through using the references and intake. The researcher studies children’s and juniors 

literature in fairy tales and stories as well as the symbolic functions of the story “Daughter of the King of 

the Jinn”.  The research covers the folk culture and literature, and children’s and juniors literature. It aims 

at studying old traditions and literature. One can be acquainted with the social conditions of old peoples 

and their traditions through getting folk notes. The conclusions of this study indicate that the story of 

“Daughter of the King of the Jinn” and many other myths and stories that are featured with the aspect and 

language of children, encompass magnitudes of opinions, evidences and beliefs within. 

 هبيان مسئل
هاي معنادار و هاي عاميانه با ويژگيهاي اساطيري، قصه ها و افسانه ها بخشي از زندگي آدمي است.. از ديرباز افسانه، داستان قصه 

ها و مخاطبان آن پديد آمده است.. از  امروزه گسستي ميان اين قصه  قابل تأويل خود، هويت بخشي از هويت فرهنگي و قومي ما هستند.
هايي که ردپايي از ها و افسانهها به شمار مي روند نيکوست تا به بررسي قصه آنجا که کودکان همواره مخاطبان اصلي اين گونه قصه 

هاي گوناگون آنها، سبب مي شود تا به درک عميق هها و آشنايي با جنبکودکي در آن به چشم مي خورد، بپردازيم.. تأويل و تفسير قصه
ها بيشتر آشنا کنيم. پژوهش در اين حوزه اهميت تري از آنها برسيم و کودکان را با ظرفيت گوناگون و دنياي شگفت انگيز و فانتري قصه 

ها و هويت ملي يک سرزمين کند و در دراز مدت از نابودي سنتدارد و به روشن شدن بسياري از جنبه هاي فرهنگ عوام کمک مي
 کند.. جلوگيري مي

 پژوهش نهپيشي
هاي زيادي انجام شده است اما پژوهشي در مورد اين روايت ها، اسطوره ها و نقش کودک در آنها پژوهش ها، افسانه قصه  هتا کنون دربار

»اسطوره و شاهکار ادبي،  لهمقا مي شود: از قصه ي »دختر شاه پريان « انجام نشده است.. در زير به تعدادي از پژوهش ها اشاره
هاي اصيل ايراني در اوستا و شاهنامه خدمات کودک و نوجوان« نوشته ي سلطان القرائي.. نويسنده در اين پژوهش به برخي از اسطوره
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ديوسکوريک«  ه اسطوربرادر عاقل و برادر ديوانه از منظر  قصه»تحليل  له هاي عرفاني اشاره کرده است.. مقاها و بعضي از اسطوره
نوشته ي علي حيدري.. نويسنده به نمادهاي مختلف اين داستان و رمزگشايي از آنها پرداخته است.. نگارنده در نگارش اين مقاله از  

اي هاين حوزه مانند: علي اشرف درويشان، ابوالقاسم انجوي شيرازي، رضا خندان و ... . بهره تهنام و برجسهاي پژوهشگران صاحب کتاب
 فراوان برد.  

 ادبيات کودکان و نوجوانان -1
شود که توسط نويسندگان متخصص براي ها و مقاالت( گفته ميهايي )کتابآثار و نوشته ادبيات کودکان و نوجوانان به مجموعه  

 (.  29:1370ي آنها ذوق و سطح رشد و نضج کودکان مورد توجه است )شعاري نژاد،شود و در همهي آزاد کودکان تهيه ميمطالعه
ها، "ادبيات کودکان نوشته گويد:دهد و ميي کتاب کودکان و ادبيات رسمي ايران، تعريف ديگري از ادبيات کودکان ارائه مينويسنده 

(. نويسندگان در  10:1371نسب، آورند" )هاشميکودک مي هايي است که بزرگساالن جامعه براي مخاطب خردسال وگفتارها و سروده
ادبيات کودکان نه تنها نبايد چيزي از  اند:اند به تفاوت آن با ادبيات بزرگساالن نيز اشاره کردهتعاريفي که از ادبيات کودکان ارائه داده

 (.  1:1354ند )ر. ک ليلي ايمن و ديگران، تري توجه کادبيات بزرگساالن کم داشته باشد بلکه بايد مفاهيم بنيادي و سازنده
 کند:نگرد و اهداف گوناگوني را دنبال ميادبيات کودکان در پي ساختن انسان و جامعه است اين ادبيات با تمرکز بر گذشته به آينده مي

 دهي محيط.  سازي کودک براي شناختن، عالقه و شکلآماده .1
 شناخت کودک و تقويت احترام به انسانيت و تالش براي ارتقاي آدم.   .2
 بخشي. کنندگي و لذتاصل سرگرم  .3
 وي.   در آن هتشويق کودک به مطالعه و تقويت انگيز .4
 ( 18:1378 تقويت و تمرکز براي صلح در جهان )ر. ک، حجازي، .5
هاي ادبي و زباني.. اما بايد بدانيم ي روان شناختي وتربيتي ادبيات کودک اشاره کرد تا جنبههامطرح شد غالبا به جنبهمواردي که  

اي باشد که ارتباط مخاطب را به  بايست زبان اين آثار نيز به گونهمي است مهم کودک ادبيات هطور که تعليم و تربيت در حوزهمان
 گفته.. به است بخشيلذت عنصر بر تأکيد و توجه ديگر تهبرقراري ارتباط اهداف به خوبي اجرا نخواهد شد. نک همراه بياورد چرا که بدون 

گونه كه آنها هدف خاصي از بازي نيز ندارند جزلذت »كودكان ونوجوانان با بسياري از اين اهداف کاري ندارند همان جعفر ابراهيمي:
 (.  77:1381بردن از آن )ابراهيمي، 

 ادبيات کودکان و نوجوانان در جهان چهتاريخ 1.1
ها را بتوان يکي از متون آغازين ادبيات کودکان دانست..  توان تاريخ مشخصي را براي ادبيات کودکان در نظر گرفت.. شايد الاليينمي 

ودکان به چشم زن و مردي ها به کعالوه بر اين آموزش کودک و نوجوان از ديرباز مورد توحه قرار گرفته است اما در اين آموزش
هاي سرشتي کودکان توجه  بزرگسال نگريسته شده است.. افالطون فيلسوف يوناني قبل از ميالد يکي از اولين کساني بود که به تفاوت

دروغ ها بنيان گذاشت.. وي در کتاب "جمهوريت" در بحث تقسيم گفتار به راست و کرد و د تربيت و تعليم ايشان را براساس اني تفاوت
توان منکر بخشي از حقيقت در آنها  آموزيم.. اين تمثيالت غالبا دروغ هستند.. البته نمي"ما تمثيالت )فابل( را به کودکان مي گويد:مي

  (. 130:1335 )ر. ک، افالطون، ".شود، به آنان آموزش داده شودشد.. آيا شايسته است که اين موارد که سبب غفلت کودکان مي
هاي ن در آلمان با مطالعه آثار برادران گريم، در فرانسه با کارهاي شارل پرو، در کشورهاي اسکانديناوي با کوششادبيات کودکا

ي ي يک گردآورندههاي عاميانه بودند.. همواره چهرههاي مردم و قصهاسبيورنسن شکل گرفت.. تمام اسامي مذکور گردآورندگان افسانه
بسياري بر اين   (. 148و147:1372شود )سهراب مافي، ميهاي جهان ديدهات کودکان اکثر کشورقصص عاميانه در تاريخ تحول ادبي

توسط روحاني مسيحي به   1672و  1671هاي اند که نخستين کتاب مخصوص کودکان با عنوان "يادگاري براي کودکان" بين سالعقيده
هاي مذهبي به کودکان بود. در پي تلقين انديشه داشت مذهبي غهصبنام "جيمزجاني وي"در انگليس نوشته و منتشر شد اين کتاب که 

ها شمامل رابينسون کروزو، گاليور، تام  هاي ملل دسترسي پيدا کردند و آنها را خواندند.. اين کتابهاي ديگري جز افسانهنوجوانان به کتاب
(  1875-1805.. در قرن نوزدهم هانس کريستين اندرسن )بود. در اين زمان ادبيات کودک به مفهومي که اينک وجود دارد، نبود.. ساير

هايي نوشت به مفهوم ادبيات کودک در اين روزگار نزديک است.. تخيل قوي وي و پرداخت هنرمندانه و احترام وي به مخاطبان و داستان 
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ن در اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن  اعتقاد به نيکي و محبت سبب جاودانگي آثار او گرديد. جدايي ادبيات آمريکا ار ادبيات انگلستا
هاي بومي و رشد آوري داستانگذاران اين تفکيک بودند.. ترجمه، جمعبيستم اتفاق افتاد.. مارک تواين و لوييز امي آلکوب از پايه

شود..  بندي ميدسته هاي تصويري به ادبيات کودک و نوجوان کمک کرد. ادبيات کودکان در شوروي به دوران قبل و بعد از انقالب کتاب
دوران پش از انقالب متمرکز بر ادبيات روسيه است و نويسندگاني همچون تولستوي، گورگي، ژوکوفسکي و پوشکين در اين حوزه قلم 

زدند. جنگ جهاني دوم سبب شد تا توجه بيشتري به ادبيات کودک و نوجوان مبذول گردد.. عالوه بر اين استقالل کشورها سبب آزادي مي
المللي نيز در جهان  ري ايشان گرديد.. آنان در ارتقاي ادبيات کودک و نوجوان خاص کشور خويش کوشيدند.. عالوه بر اين تفاهم بينفک 

 (.  27-24:1378ايجاد گرديد )ر. ک. حجازي، 
 ادبيات کودکان و نوجوانان در ايران چهتاريخ 1.2

ها و ... ندارد.. اين متون شفاهي  ها و الاليي.. اما اين ارتباطي با افسانه ندارد چنداني قهادبيات کودک و نوجوان در کشور ايران ساب
اند.. در اين ميان ادبيات مکتوب خاص کودکان و اند و سبب رشد ذهني و عاطفي ايشان گرديدهادبي همواره کودکان را اقناع نموده

گفت و  کتاب احمد گشايد.. اي در ادبيات کودکان در ايران مي، باب تازهکتاب احمد اي ندارد. عبدالرحيم طالبوف با نوشتن نوجوانان سابقه 
 شنود پدري است با فرزند خيالي و باهوش خود که در موضوعات مختلف علمي به زباني ساده و قابل فهم کودک نوشته شده است. 

-اي قصهي بعضي از اشعار و روايات ديني و پارههاي سخنور ها، بياضهاي عاشقانه، سرودوارهاگر از ادبيات فولکلوريک ايران دوبيتي
ها، ها، الالييهاي شايع بين مردم، متلها و افسانههاي پهلواني را جدا کنيم چيزي جز ادبيات کودکان بازنخواهد ماند.. تقريبا تمامي قصه

-هاي ادبي تا به آنجاست که ميگونهوسعت اين است وهاي عاميانه براي کودکان ايجاد شدهپردازي ها و قافيهها، بازي معماها و چيستان
اني اير  نههاي عاميا. صبحي مهتدي نخستين کسي بود که قصه دارد تعلق کودکان به ايراني عاميانهتوانيم بگوييم بخش بزرگي از ادبيات 

ريق با کودکان ارتباط برقرار در راديو شروع کرد و از اين ط 1320آوري کرد.. وي فعاليت خود را پيش از سال را براي کودکان جمع
ها به گوشه و کنار ايران سفر کرد. ذکر اين نکته ضروري است که صبحي مهتدي نخستين کسي ها و قصه کرد.. وي براي يافتن افسانه

ان گفت تو نبود که به گردآوري ادبيات فولکلور ايران دست زد.. پيش از وي صادق هدايت نيز در اين عرصه پا گذاشته بود.. اما مي 
هاي ذوق و دقت آوري کرد.. هرچند وي در بازنويسيصبحي اولين کسي بود که ادبيات عاميانه را به شکلي اختصاصي براي کودکان جمع

آوري کرده است خالي از الفاظ نامناسب و رکيک زيادي به خرج نداده است.. شايد به همين سبب است که بخشي از آثاري که او جمع
)ر. ک.   است باارزش بسيار و اهميت حائز نوجوانان و کودکان ادبيات چهو کاري که وي انجام داد در تاريخ نيست.. اما صبحي

 (.  31-1378:28 حجازي،
 فرهنگ و ادبيات عامه -2

يکي از مهم ترين شاخه هاي فرهنگ عامه، ادبيات عاميانه است.. اين نوع ادبي از ديرباز تا کنون در کنار ادبيات رسمي و کالسيک 
... است.. و هامثل و هاافسانه ها،ترانه ها،الاليي هجريان داشته و انعکاس انديشه و فرهنگ مردم بوده است.. ادبيات عاميانه دربردارند

(. ادبيات عاميانه شکلي از 43: 1382روند )محجوب، اي از شاهکارهاي ادبيات کالسيک و رسمي به شمار ميها سرچشمهاين قصه 
.. اين نوع ادبي توسط افراد مستعد خلق دارد را مختلف سني هايگروه توسط درک قابليت زبان سادگي سبب به و است مردم هفرهنگ تود

گر ادبيات داستاني، قصه هاي عاميانه در  (. از نظر ميرصادقي پژوهش 15: 1381شده و به دست مردم رسيده است )ر. ک ستاري، 
 (.  101:  1380)ميرصادقي،   است دليل همين به نيز عاميانه تسميهت و و جه گذشته مخاطباني از تودل مردم داشته اس

 قصه 2.1
ش از اختراع خط و به شکل شفاهي وجود پي ادبي گونهتوان همزاد بشر دانست و يکي از اولين خويشاوندهاي آدمي.. اين قصه را مي 

هاي کندکه قبل از مشروطيت با ناماي اطالق ميخالقانه (. ميرصادقي قصه را به تمام آثار 117:1378 پور، داشته است )علي
گرايي، صعف پيرنگ و خرق عادت است ترين آنها، کليهايي دارد که مهم ويژگي ادبي ونه»حکايت«، »افسانه« و.. آمده است.. اين گ

 (.  22:1376 )ميرصادقي،
 هاي پريانقصه 2.2
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افسانه هاست که در سامان دهي ذهني مخاطب، از ويژگي و جايگاه خاصي  قصه هاي پريان با کارکرد روان شناختي، گونه اي مهم از
برخوردارند.. اين افسانه ها آشفتگي و عدم امنيتي را که از سوي محيط پيراموني و هم چنين حيات رواني کودک به او تحميل مي شود از 

زد .. هم چنين به او مي آموزد تا براي کشف خويش از ميان برمي دارد و او را به سوي کشف هويت و استعداد ذاتي خود رهنمون مي سا
 (.  5پيکارهاي پرخطري که بي آنها هرگز کسي قادر به تحصيل هويت حقيقي نيست، نهراسد )بتلهايم، بي تا: 

 هاي کهنطرح در قصه 2.3
ر شخصيت و موضوع را ها عنصر ثابت رفتارهاي کارکردي و عناصر قابل تغييهاي کهن طرحي ساده و مرسوم دارد.. اين قصه قصه 

هاي کارکردي به نيازهاي سازي ميل کرده و رفتارهاي کارکردي يا همان کنشاند.. عنصر شخصيت و موضوع به سمت بوميدربرگرفته
 شود )ر. ک حاجي نصرهللا، ها در بيشتر موارد تکرار ميهاي مختلف وجود دارد، يکسان است.. طرح قصه عمومي انسان که در مکان 

(. قصه هاي شفاهي را از نظر ساختاري مي توان به دو بخش تقسيم کرد: ژرف ساخت، روساخت. ژرف ساخت شامل 98:  1382
جوهره ي اصلي، انديشه و روندهاي اصلي قصه است.. چگونگي و کيفيت بروز و ظهور ژرف ساخت را روساخت مي گويند که در  

(. روساخت قصه هاي ايراني معموال داراي 36:  1383 گيرد )قنواتي، روايت هاي مختلف هر قصه، رنگ و بوي متفاوت به خود ممي 
ابتدا، انتها و گزارش است.. ابتداي قصه ها معموال با عبارت هاي يکي بود، يکي نبود .. بود نبود روزگاري بود، پادشاهي بود و عبارات 

عباراتي آهنگين مانند: قصه ي ما به سر رسيد،  و جمله هاي مشابه ديگر شروع مي شود.. انتهاي قصه ها نيز داراي جمله ها و 
باالرفتيم ماست بود، پايين اومديم دوغ بود است.. گزارش متن قصه نيز در نيان اين ابتدا و انتها ارائه مي شود و در اين گزارش ها با 

 (.  37:  1383  جمله هاي معيني روبرو مي شويم )قنواتي،
 ها و تعامل با کودکانقصه -3

هاي عاميانه عرصه مبارزه و ستيز نيروهاي پليدي و پاکي، نيکي و بدي و تاريکي و روشنايي هستند.. ستيزها از آن جا  ه بسياري از قص
که نبردي آشکارند براي کودکان قابل درک است.. آنها به راحتي قهرمان داستان را مي شناسند.. زيرا خوب و بدي در اين قصه ها مطلق 

د چند برابر جلوه داده مي شوند و بدي ها نيز مطلق نموده مي شود.. کودک اعمال شخصيت ها را درک  است.. خوبي ها با اغراق زيا
مي کند و به سبب سادگي قصه ها همذات پنداري خوبي با قهرمان دارد.. آگاهي و ادراک مخاطبان از طريق قصه ها به نسل هاي  

که مطالعات و تحقيقات جديد روان کاوي و روان شناسي کودک  (. از هنگامي 102: 1378بعدي نيز منتقل مي شود.. )کائدي، 
مشخص ساخت که قوه ي تخيل و ذهنيت يک کودک تا چه اندازه خشن، پرتشويش و التهاب، منفي و حتي ازارگر است، افسانه ها و 

ه هاي عاميانه زندگي روحي و قصه هاي عاميانه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.. بدين ترتيب مي توان دريافت که افسانه ها و قص
رواني کودک را هدف خود قرار مي دهند .. در واقع کودک از راه مطالعه و آشنايي با اين قصه هااز نظر روحي و رواني تحت تأثير 

ح و روان  قرار مي گيرد.. به همين سبب برخي بر اين باورند که اين گونه قصه ها به احساسات ناخوشايند و پر درد و رنج موجود در رو 
(. بتلهايم پس از بيان اين نظرات در ادامه توضيح مي دهد: »چنانچه کودک با افسانه ها و 35: 1379کودکان دامن مي زنند )بتلهايم، 

دنياي فانتزي و خيالي آنها اشنا شود، قوه ي تخيل و ذهن او فعال مي شود و مي تواند با اين عنصر وجودي خود رابطه برقرار کند..  
طالعه و بازگويي اين قبيل قصه ها و افسانه ها براي کودکان، کودک نمي تواند هيوالي خيالي خود را بشناسد و راه غلبه و پيروزي بدون م

بر آن را بيابد.. در چنين شرايطي کودک با اضطراب و نگراني شديد عاجز مي ماند و سخت درمانده مي شود.. آشنايي با قصه ها  
و نگراني ذهني او فرم و قالبي مشخص مي دهد و سرانجام، راه غلبه بر اين ديو را برايش آشکار مي سازد  عاميانه ي کهن به اضطراب

 (.  36)همان : 
 دختر شاه پريان صهق  -4

»دختر شاه پريان« روايت هاي گوناگوني دارد و ما در اين جستار روايتي از يکي از بانوان خراساني را برگزيديم.. اين قصه در   قصه 
فسانه هاي قوچان« آورده شده است. در زمان قديم پادشاهي بود.. وي کنيزي زيبا و بدجنس داشت.. وقتي همسر پادشاه دو فرزند  کتاب »ا

به دنيا مي آورد، کنيز جاي دو کودک را با دو توله سگ عوض مي کند.. و خود با پادشاه ازدواج مي کند.. کنيز دو کودک را در  
کودک شير داد و کودکان نزد پيرزن و پيرمردي تهي دست در جنگل بزرگ شدند. روزي پادشاه هنگام  صندوقي گذاشت.. بزي به آن دو

شکار پسر )قهرمان داستان( را در جنگل مي بيند.. و براي همسرش )کنيز( مي گويد.. کنيز متوجه مي شود که پسري که که پادشاه از  
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و با دختر در مورد آيينه ي دختر شاه پريان سخن مي گويد.. دختر موضوع او سخن مي گويد فرزند خود پادشاست.. به جنگل مي رود 
را به برادرش مي گويد و از او مي خواهد آيينه ي دختر شاه پريان را براي او بياورد.. پسر به غاري مي رسد.. پيرمردي او را راهنمايي 

ه به چاه رسيدي سه سيب از درخت بچين و درون چاه  مي کند.. کفش آهني و عصاي فوالدي به او مي دهد و به او مي گويد هرگا
بينداز.. از چاه پرنده اي بيرون مي آيد و کليد خانه ي دختر شاه پريان را به تو مي دهد.. وقتي که از در وارد شدي هرکاري را برعکس 

آورد.. روز بعد پادشاه دوباره جوان را مي  انجام بده و پشت سرت را نگاه نکن.. پسر تمام کارها را انجام مي دهد و آيينه را به دست مي 
بيند و او را به قصر دعوت مي کند.. همسر پادشاه )کنيز(وقتي از موضوع آگاه مي شود به خانه ي جوان مي رود و به خواهرش مي 

د و پيرمرد به او مي گويد گويد تا اين بار برادرش را به دنبال دختر شاه پريان بفرستد.. جوان اين بار به دنبال دختر شاه پريان مي رو 
خيلي ها خواسته اند دختر شاه پريان را به خانه ببرند ولي بخاطر اينکه قلب صافي نداشته اند موفق نشده اند و همان جا تبديل به سنگ 

چيز باخبر بود و شده اند.. جوان به دختر شاه پريان حقيقت را مي گويد و موفق مي شود او را به خانه ببرد.. دختر شاه پريان از همه 
از جوان خواست اين بار پادشاه را به خانه دعوت کند.. روز بعد جوان پادشاه را مي بيند و او را به خانه ي خود دعوت مي کند.. دختر  

. پادشاه  شاه پريان خانه را آراسته مي کند و به جوان مي گويد پس از اينکه پادشاه غذايش را خورد از من بخواه تا برايش قصه اي بگويم.
مي آيد و دخترشاه پريان قصه اي که واقعيت زندگي جوان و خواهرش است را براي پادشاه مي گويد.. پادشاه از همه چيز آگاه مي شود و 

 مادر بچه ها را به همسري خود درمي آورد و پسر پادشاه نيز با دختر شاه پريان ازدواج مي کند.. 
 »دختر شاه پريان« صهبررسي و تحليل ق  4.1

آنچه در اين روايت بيش از همه توجه ما را جلب مي کند اين است که دختر شاه پريان حضور پررنگ ندارد.. حضور او گرچه سرنوشت 
ساز و کليدي است اما نقش اصلي داستان نيست.. شخصيت ها به موازات هم پيش مي روند و غالبا شخصيت هايي منفعل هستند ..  

هاي فعال قصه، نامادري و دخترشاه پريان است.. حتي در اين قصه »قهرمان« نيز شخصيتي منفعل دارد.. او مطابق تنها شخصيت 
خواسته ي ديگران عمل مي کند بدون آنکه ذره اي از اراده ي خود را وارد ماجرا کند. شخصيت نامادري در قصه ي »دختر شاه پريان« 

ا پايان قصه اين ويژگي را حفظ مي کند. شخصيت قهرمان در اين قصه از مرزها و موانع در گروه شخصيت هاي بد قرار مي گيرد و ت
دشوار گذر مي کند و در پايان بر نيروي شر پيروز مي گردد.. شخصيت هاي قصه در سراسر قصه متحول نمي شوند.. تنها شخصيت 

ران برمي آيد. شخصيت هاي »خواهر و برادر« در اين  »پادشاه« در پايان به اشتباه و قضاوت زودهنگامش پي مي برد و در جهت جب
گيرند.. آنها علي رغم اينکه فرزندان »پادشاه« هستند از آنجا که از اين موضوع بي اطالع هستند در قصه در طبقه ي فرودست قرار مي

يادآور بسياري از قصه هاي کهن  گروه فرودستان قرار گرفتند.. »پسر« در اين شمايل بر دشواري ها و »شر« پيروز مي گردد.. و اين
است که به شرح حال فرودستاني مي پردازد که در مقابل موانعي که آنان را از رفتن بازمي دارد، به پا مي خيزند.. شخصيت ها ي 
 »مرد« و »زن« در اين داستان پاي به پاي هم در پيشبرد حوادث نقش دارند.. کنش هاي جادويي، مکان هاي جادويي و نيروهاي

»دختر شاه پريان« اگرچه از مکان و زمان خاصي سخن به ميان نمي آيد اما  صه جادويي نيز در اين داستان به چشم مي خورد.. در ق 
نشانه هاي يک سرزمين خاص به چشم مي خورد .. ما اين سرزمين را از خالل آداب زندگي شخصيت هاي داستان، مي شناسيم.. اشاره 

از آن دارد که بستري که اين روايت از آن برخواسته است مربوط به منطقه اي کوهستاني و سرسبز بوده  به رودخانه، جنگل همه نشان
هاي قصه در حال تغيير است.. شخصيت قهرمان و خواهر از دوران نوزادي در قصه حضور دارند و تا سنين است. گروه سني شخصيت

کودک در اين داستان حضوري پررنگ ندارد اما مولفه هاي فانتزي داستان   بعد از بلوغ به تصوير کشيده شده اند.. با اينکه شخصيت
براي مخاطب کودک جذاب است. مخاطبان کودک وقتي حضور شخصيت هاي کودک را در داستان مي بينند به سبب همذات پنداري 

 هايي که با اشخاص برقرار مي کنند بيشتر جذب داستان مي شوند.. 
 پيام قصه 4.2
هاي قصه و اتفاقات پي در پي که از رابطه هاي عّلي و معلولي ساده اي پيروي مي کنند بيان هاي عاميانه در کنشدر قصه  پيام،
شود.. و باتوجه به اينکه اين قصه ها هميشه پايان خوشي دارند، پيام قصه نيز به سرنوشت نيک و پاداش مادي و يا معنوي بعد از مي

 گذار از سختي اشاره دارد.  
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در اين روايت، راستي و پرهيز از دروغ و حيله در مرکز روايت قرار دارد.. در اين قصه نيز، قهرمان چون ديگر قهرمان هاي قصه هاي  
اي که مشهود است اين است که اين روايت فاقد تعليق کهن براي رسيدن به خواسته اش بايد مراحل دشواري را پشت سر بگذارد.. اما نکته

ت و قهرمان به سهولت اين سختي ها را پشت سر مي گذارد و به مراد خود مي رسد.. از آنجا که در ابتداي قصه به  ها و کمشکش هاس
دوران نوزادي و کودکي اشخاص داستان و به خصوص قهرمان اشاره شده است .. مخاطب کودک مي تواند به راحتي قصه را تا پايان 

و بزرگ شدن قهرمان داستان و گذر وي از دوران کودکي، اما کنش قهرمان داستان  ادامه دهد.. علي رغم رشد شخصيت هاي داستان 
همچنان براي مخاطب کودک قابل هضم است.. اعمال قهرمان به سبب هيجانات و فانتزي بودن براي کودک دلچسب است و پيام قصه  

 نيز به راحتي براي مخاطب کودک قابل درک است.  
 ريان«»دختر شاه پ صهنمادشناسي هاي ق  -5

 رودخانه 5.1
رودخانه نماد گذر زندگي، جهان تغيير پذير و بازگشت به اصل است.. رودخانه که از سرچشمه جاري مي شود و دوباره به آن مي ريزد 

(. »گذر زندگي« را به شکل هاي گوناگون مي توان در اين قصه مشاهده کرد.. آنچه بيش از همه به چشم مي آيد 176: 1379)کوپر، 
ن قصه از کودکي است.. مخاطب با همذات پنداري با قهرمان )که در ابتداي داستان کودکي اش به تصوير کشيده شده است(  گذر قهرما

از کودکي عبور مي کند و مي گذرد.. قصه از اين جهت که کودک را در مسير و رشد و تعالي قرار مي دهد حائز اهميت است.. 
قصه ي »دختر شاه پريان « دو کودک از سرچشمه ي خود جدا مي شوند.. اما بعد از  مخاطب پا به پاي قهرمان حرکت مي کند. در 

گذر از موقعيت هاي گوناگون دوباره به اصل خويش بازمي گردند. در قصه »دختر شاه پريان« کنيز دو کودک را درون صندوق مي 
يت از دل آن بيرون آمده، اقليمي کوهستاني بوده است..  گذارد و به رودخانه ي مي اندازد.. و مي توان نتيجه گرفت اقليمي که اين روا

اقليمي که در آن رودخانه هاي زيادي مشهودند.. آب در باورها و گفته هاي عاميانه نشانه ي روشنايي است.. سرنوشت دو کودک را به 
 سمت روشني مي برد.. و خواننده درمي يابد که سرنوشت آنان تاريک نيست.. 

 صندوق  5.2
رمانان اسطوره اي پس از تولدي که نمي بايد صورت مي گرفت، توسط مادر در يک سبد، جعبه يا قايق تعبيه شده و به  بسياري از قه

آب سپرده مي شوند.. ترس از پدر، يا يک پادشاه ستمگر که در صدد نابودي کودک است مادر را بر آن مي دارد تا با عملي که خود  
بپردازد.. پيش از داستان موسي، افسانه ي کهن سومري در مورد پادشاهي به نام سارگون   ريشه در اسطوره ها دار، به نجات فرزند

(. در قصه ي »دختر شاه پريان« کنيز يا همان نامادري کودکان را صندوق مي گذارد..  110: 1393موجود است )حسيني و شکيب، 
کودک او را در صندوق يا سبد مي گذارد به آب مي   در غالب قصه ها و افسانه ها فرد دلسوزي از نزديکان کودک جهت حفظ جان

اندازد اما در اين قصه اين فعل از جانب شخصيت شر و منفي قصه سر مي زند. از نظر فرويد در کتاب موسي و آيين يکتاپرستي قرار 
دريا نيز به مثابه آب جنيني  دادن کودک در سبد، نمايش استعاري تولد است، زيرا سبد به طور مجازي در حکم شکم يا زهدان مادر و آب

(. »صندوق« محل نگهداري اشياي گرانبها بوده است.. و ناخودآگاه ذهن را به سمت خفا و پديده  5: 1348قلمداد مي گردد )فرويد، 
از داستان  هايي پنهاني مي کشاند.. کنيز، دختر و پسر را در»صندوق« مي گذارد و به دل اب مي اندازد.. خواننده با پيش زمينه اي که 

»حضرت موسي« دارد نيک درمي بايد که که سرنوشتي شوم در انتظار کودکان نيست.. مخاطب مي داند که آنان از اب گرفته و بزرگ 
خواهند شد.. قصه هاي عاميانه آبشخور باورها، اعتقادات و افکار گوناگوني است و اين باورهاست که زمينه هاي پرورش قصه ها را  

داستان حضرت موسي يکي از مواردي است که رگه هايي از آن در اين قصه به چشم مي خورد.. مي توان در اين   فراهم مي آورد..
قصه »صندوق« را به مثابه »گهواره« نيز قلمداد کرد.. نام »گهواره« همواره کودک و کودکي را به ذهن متبادر مي سازد.. »گهواره« 

نشان از پرورش آنان دارد.. رهسپار شدن آنان به محيطي که در آن پرورانده خواهند   يادآور پرورش است.. حضور کودکان در گهواره
 شد.  
 کودکان توسط بز يهتغذ 5.3

در اساطير ايراني عمده ترين تجلي پرورندگي حيوانات در دو داستان فريدون و زال ديده مي شود.. اگرچه در هردوي اين روايات،  
را پرورش مي دهند اما جزئيات متفاوت و علل پرورش نيز ديگرگون است )محمدي بدر و  حيوانات )گاو و سيمرغ( شخصيت اسطوره اي
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(. کودکاني که پس از تولد رها مي شوند غالبا توسط حيوانات بزرگ مي شوند.. در قصه ي »دختر شاه پريان« 189: 1394نورالديني، 
ا به تغذيه ي ايشان محدود کرده است و پرورش آنان را به عهده ي  عوامل واقع گرا به داستان ورود پيدا کرده اند و نقش حيوان را تنه

 پيرمرد و پيرزن گذارده است. انتخاب بز به عنوان حيواني که مي پروراند سابقه اي کهن در اسطوره ها و افسانه ها دارد.. در افسانه هاي
ته مي سپارد.. عالوه بر ماده بز، از ميان حيوانات ياري گر يونان باستان، مادر زئوس پس از تولد فرزند او را به ماده بزي به نام آمال

مي توان به عقاب، سيمرغ، گاو، گرگ، قو، خرس و گوزن اشاره کرد که نقش هاي مهمي در تولد قهرمان و پرورش او بر عهده دارند 
عناست که خود بز نيز کودکاني (. در قصه به سينه هاي پرشير بز اشاره مي شود.. و اين به اين م113: 1393)حسيني و شکيبي، 

داشته است.. مهرمادري و غريزه ي او براي تخليه ي شير او را به سمت کودکان مي کشاند.. و کودکان که تا پيش از آن مهرمادري را 
م محبت را به هيچ شکلي تجربه نکرده بودند به خوبي پذيراي آن مي شوند.. قهرمان داستان در همين زمان است که براي اولين بار طع

مي چشد.. او اين محبت را از کسي دريافت مي کند که همنوع او نيست.. و همين امر مي تواند اين نويد را دهد که در مسير زندگي 
 کودک )قهرمان داستان( پديده هاي گوناگوني به ياري اش مي شتابند. 

 پادشاه 5.4
زمين است .. وظيفه ي او اين است که آفرينش و دين بهي و شادماني شاه خوب، تجلي روح نيکوکار خدا و نماد فرمانروايي او بر 

(. در بسياري از قصه هاي عاميانه، 153:  1382رعيت را گسترش دهد.. زيرا اينها تجليات آرزوهاي خدا براي انسان است )هينلز، 
ان« حضور و نقش پادشاه به پدر دو  شخصيت برجسته و روحاني شاهان به نقشي ساده تنزل يافته است.. در قصه ي »دختر شاه پري

کودک محدود شده است.. پادشاه در اين قصه نيز همچون بسياري از قصه هاي ديگر، مانند مردم عادي و فاقد قدرت هاي خارق العاده  
تان در دوران  و اساطيري است.. او از اينده بي خبر است، قضاوت اشتباه مي کند و در پايان متوجه اشتباه خود مي شود.. قهرمان داس

کودکي اش و در ابتداي زندگي حضور پدر را حس نمي کند.. پدر )پادشاه( را با حيله و نيرنگ از او دور ساخته اند.. قهرمان از  
کودکي نگاهبان بودن را ياد مي گيرد.. او از زماني که با خواهرش درون صندوق گذاشته شدند تا سالها بعد نقش حامي را ايفا مي کند.. 

 پدر )پادشاه( در کنار تمام دشواري ها کودک )قهرمان داستان( را بزرگ تر و به رشد شخصيت وي کمک مي کند. نبود
 آيينه 5.5

آيينه نماد حقيقت، خودشناسي، خرد، فکر، جان آيينه ي عالم انعکاس است.. انعکاس در آيينه يعني جهان مادي و ظاهري و همچنين 
(. هنگامي که نامادري به صورت غيرمستقيم »قهرمان« را به دنبال آيينه ي دخترشاه 11: 1379معرفت انسان نسبت به خودش. )کوپر، 

پريان مي فرستد، در حقيقت او را به سوي حقيقت و خودشناسي فرامي خواند.. قهرمان تا پيش از اين زندگي معمولي خود را مي گذراند.. 
دشناسي و راه يابي به حقيقت آغاز کرد.. قهرمان مي داند که با مشکل اما وقتي در پي ايينه روان شد، سلوک خويش را در جهت خو 

مواجه مي شود.. او را از راه سخت و دشوار خواسته اش آگاه کرده اند اما او قدم در راه مي گذارد.. به طور کلي کودکان توجه چنداني  
اشد اما آنها پاسخ و تاييد خوب بودن را از آيينه نمي گيرند.. در  به آيينه ندارند.. شايد آيينه در ابتدا براي هرکودک جذابيت هايي داشته ب

قصه ي »دختر شاه پريان« نيز در ابتداي داستان و در دوران کودکي قهرمان و ديگر شخصيت ها هيچ اشاره و نشانه اي از آيينه  
ي، شخصيت خواهر از قهرمان آيينه طلب نيست، با اينکه در اواسط داستان نقش پررنگ آيينه اشکار مي شود.. پس از گذار از کودک

مي کند و آن قدر حضور اين آيينه حياتي مي شود که جدايي چندروزه و خطرات سفر را هم شخصيت خواهر و هم قهرمان داستان به  
 جان مي خرند..  

 نامادري  5.6
د و در همان ابتداي به زشتي سيرت چهره ي منفي و شر در اين قصه »نامادري« است.. راوي او را داراي چهره اي زيبا توصيف مي کن

او اشاره مي کند.. او از همان ابتدا با حسادت پا به قصه مي گذارد.. حسادت او نمادي از تمام عقده ها و خودکم بيني هاي اوست.. و 
ر او با کودکان براي خاموش کردن آتش حسادت او خود، به آزار ديگران مي پردازد. يکي از نشانه هاي زشتي سيرت نامادري در رفتا

قصه نمايانگر شده است.. او از ذهنش روح پاک کودکان را مي زدايد و سگ را جايگزين کودکان مي کند.. او انديشه اش را به ديگران 
نيز انتقال مي دهد.. دور کردن کودکان از محل زندگي شان و جدايي آنها از حق و حقوقشان نيز مهر تاييدي بر خبث طينت نامادري 

 ست.  قصه ا
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 وارونه انجام دادن کارها 5.7
ايد وارونه انجام دادن کارها نماد برهم ريختن باورهاست.. و اينکه جوان بايد آماده شود براي پذيرش تغيير زندگي و تغيير باورهايش.. او ب

گوشت مي دهد يعني آن تغييراتي را به وجود بياورد که طبق قانون طبيعت است و ما مي بينيم که جوان به گاو علف مي دهد، به شير 
وده ها را به مرادشان مي رساند.. او در بسته را باز مي کند و اين بدان معناست که راه را براي تغيير باز مي گذارد.. او دري را که باز ب
بازي را مي بندد يعني در را به روي زندگي گذشته اش مي بندد و چشمش را به حهان و زندگي ديگر مي گشايد. در اين بخش ما 

کودکانه اي روبرو هستيم.. بازي کودکانه اي که مي تواند قهرمان را به خواسته اش برساند.. اين بازي در عين حال به صورت غيرمستقيم 
 حامل پيام هايي است.. جابه جايي ها بيش از پيش قهرمان را به کودکي و دنياي کودکانه پيوند مي زند. 

 درخت سيب 5.8
ن سراسر زندگي و طبيعت که با ضرب آهنگ هاي گوناگون تازه و نو مي گردند، تکريم مي شود، ارتقا و  از طريق رستني ها و گياها

:   1376اعتال مي يادب و به فريادرسي مي خوانندش تا خواهش ها و نيازها را برآورد.. قواي نباتي مجالي قداست حيات کيهانند )الياده، 
مورد احترام بوده است و انسان بدوي با اين باور که رواني بي مرگ و مقدس در درخت   (. درخت در انديشه هاي آدميان از ديرباز306

حضور دارد، اين پديده ي باشکوه طبيعت را ستايش کرده اند »از دورترين ايام، تصوير مثالي درخت به مثابه آينه ي تمام نماي انسان و  
هي رمز است که در شاخه هاي بي شمار گسترش مي يباند و خرمن و  ژرف ترين خواست هاي اوست.. اين تصوير مثالي زاينده ي انبو 

(. يکي از جلوه هاي قداست 8:  1376خرمن در بستر اساطير و ديانات و هنرها و ادبيات و تمدن هاي گوناگون مي ريزند )دوبوکور، 
بينيم که با سخاوت سه سيب در  درخت، حمايتش از قهرمان يا قهرمانان است.. در قصه ي »دختر شاه پريان« درخت سيب را مي

اختيار قهرمان قرار مي دهد.. يکي از موارد مشترکي که در بسياري از قصه ها به چشم مي خورد همراهي درخت و پرنده است.. در  
 غالب داستان ها پرندگاني روي درخت مي نشينند و براي قهرمان قصه مي گويند.. در قصه ي »دختر شاه پريان« قهرمان سيب هاي

درخت را به چاه مي دهد و چاه پرنده اي را به ياري پسر مي فرستد. »سيب« در بسياري از قصه ها نقش دارد و غالبا خوش يمن است.. 
در بيشتر قصه ها با باروري همراه هست و در بعضي قصه ها نيز خبر از وصال مي دهد.. در قصه ي »دختر شاه پريان« ما در  

مان با دختر شاه پريان هستيم. همان طور که در ابتداي داستان و در دوران کودکي قهرمان ما همياري پايان داستان شاهد وصال قهر 
 حيوان )بز( را به قهرمان داستان ديديم در اين بخش از داستان گياهي وارد عمل مي شود و راه را به قهرمان مي نماياند. 

 تولد قهرمان 5.9
اه است.. تولد او جدايي را به همراه دارد.. جدايي از خانواده، قصر و هويتش.. با توجه  قهرمان در قصه ي »دخترشاه پريان« پسر پادش

به تقديرگرايي قصه ها و افسانه ها، تولد وي از همان ابتدا از پيش تعيين شده و الگومند است.. و تمام مسير زندگي اش از تولد تا  
نامه ريزي شده است.. بسياري از قهرمانان قصه هاي عاميانه، افسانه ها و هنگامي که از هويتش آگاه مي شود در فرايندي نظام مند بر 

اسطوره ها در کودکي با جدايي ناگزير از پدر و مادر خود مواجه مي شوند.. و آنچنان که جوزف کمپبل در کتاب »قهرمان هزار چهره« 
خالق جهان طبيعي هستند.. در حقيقت از لحظه ي تولد   نشان مي دهد، قهرمانان از بدو تولد در درون خويش داراي نيروي خود به خود

قهرمان و يا از لجظه اي که او در زهدان مادر جاي مي گيرد، نيروهاي شگفت و خارق العاده به او عطا مي شود و کل زندگي او به 
 (.  324: 1389صورت نمايشي باشکوه از معجزات تصوير مي شود )کمپبل، 

 پيرزن و پيرمرد پرورش قهرمان توسط  5.10
قهرمان )پسر پادشاه( به همراه خواهرش، توسط پيرمرد و پيرزني تنگدست بزرگ مي شود.. راوي براي آنکه تنگدستي آنها را نشان دهد به  

(. بزرگ شدن  87:  1385 اين نکته اشاره مي کند که »فقط از دار دنيا يک بز داشتند و با شير بز زندگي خود را مي گذراندند )ارجي،
قهرمان اين داستان خارج از محيط قصر، سبب مي شود تا وي با تکيه بر نيروهاي ذاتي و دروني خويش رشد کند و پرورش يابد.. وي 
نياز به راهنمايي هاي پدر ندارد زيرا در درون خويش نيرويي شگرف را کشف کرده است.. شيوه ي زندگي قهرمان در قصه ي »دختر 

ريان« کاماال مطابق با نمونه هاي جامع افسانه هاست.. در اين الگوها يکي از دو خانواده اي که در زندگي کودک نقش مهمي بر شاه پ
عهده دارند خانواده ي اشرافي و سلطنتي است.. خانواده ي دوم که او را نگهداري و سرپرستي مي کند برحسب اوضاع و شرايط تفسير 
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(.. الزم به ذکر است که از منظر روانکاوي و با توجه به 99: 1393به شمار مي رود )حسيني و شکيبي،  خانواده ي کوچک يا مستمند
 (.  8:  1348آنچه فرويد بدان باور دارد اين دو خانواده يکي هستند که به مقتضاي اسطوره، يکي اشرافي و ديگري فرودست است )فرويد، 

کي شکل مي گيرد.. قهرمان داستان در دوران کودکي به اجبار و با حيله ي نامادري از بسياري بر اين باورند که شخصيت انسان در کود
خانواده دور شد.. پرورش او در محيط خارج از قصر و دشواري اين نوع از زندگي و نيز مواجه با مشکالت از دوران کودکي سبب شد 

 تا قهرمان ابديده شود..  
 سگ 5.11

ور دارد.. »موقعي که زن شاه مي خواست پا سبک کند، کنيز با يکي از قابله ها هم دست  در قصه ي »دختر شاه پريان« سگ نيز حض
شد و وقتي که بچه هاي پادشاه به دنيا آمدند آنها را دو توله ي سگ عوض کردند و به پادشاه خبر دادند که همسرش دو توله سگ به 

تاط يا اصل فلسفي حيات هستند.. گاه سگ ها مظهر پيکي هستند (. سگ ها نماد محافظ يا مح87:  1385 دنيا آورده است« ( )ارجي،
که بين نيروهاي علوي و دوزخي اين سو و آن سو مي روند.. محافظ مرزهاي بين اين جهان و آن جهان.. نگهبان گذرگاه، نگهبان جهان  

داري در قصه ي »دختر شاه پريان« با (. کنيز يا همان نام202: 1379زيرين، همراه مرده، هادي ارواح به جهان مردگان.. )کوپر، 
عوض کردن دو کودک با توله سگ به صورت ناخودآگاه حيات و محافظ را با آنان همراه مي کند.. سگ هايي که با اينکه فقط نامشان 

 بر روي دو کودک است اما در اصل محافظ آنان هستند. 
 قصه گفتن دختر شاه پريان براي پادشاه 5.12

ي عاميانه )متون نوشتاري و شفاهي( مي نمايد، عموما زنانند که سنت قصه گويي را به دوش کشيده اند و مي آنچه از راويان قصه ها
کشند.. چنان که شهرزاد خود از طبقه ي اشراف و دختر وزير است.. در هفت پيکر نظامي زنان بهرام گور براي او قصه مي گويند و 

صه ها شفاهي مدون امروزي بنگريم، اکثر راويان زن هستند.. قصه گويي در گذشته هنري همگي دختران پادشاه هفت اقليم اند.. اگر به ق
برجسته و عالي براي زنان اشراف و نشاني از فرهيختگي آنان بوده و ارزشي هم سنگ نژاد، زيبايي و ديگر ويژگي هاي ارزشي براي آنها 

تأثير کالم راوي در نزد پادشاه بيفزايد و به تدريج او را بر پادشاه مسلط داشته است.. قصه گويي و افسانه سرايي مي توانسته بر نفوذ و 
 (.  39:  1383سازد )دالوند،  

دختر شاه پريان بيش از تمام شخصيت هاي اين قصه از زندگي خواهر و برادر آگاه است.. او براي پادشاه قصه مي گويد زيرا مي داند  
ند بر پادشاه تأثير گذارد.. او مهارت اين را دارد که به گونه اي قصه را با واقعيت بياميزد آگاهي او از تمام ماجرا و سحر کالمش مي توا

که بدون آنکه اشاره اي بکند همگان دريباند که اين قصه واقعيت زندگي خود ايشان است. قصه گويي دختر شاه پريان عالوه بر آنکه 
مي گردد.. او با اين قصه به کودکي خود بازمي گردد.. و نيز روح کودکانه و  پادشاه را آگاه مي کند سبب روشنگري قهرمان داستان نيز

 پذيراي قصه ي او نيز اقناع مي شود.  
 سه بار اتفاق افتادن 5.13

پادشاه و قهرمان در اين قصه سه ديدار سرنوشت ساز با يکديگر دارند و سومين بار به کشف حقيقت منجر مي شود.. عدد »سه « در  
ا عدد کاملي است.. زيرا همن آغاز دارد، هم ميانه و هم پايان.. نيروي »سه« عالمگير است و مشمول طبيعت سه گانه  بسياري از باوره

ي جهان، يعني آسمان، زمين و آب ها.. سه يعني انسان شامل بدن، جان و روح.. يعني تولد، زندگي و مرگ.. گذشته، حال، آينده..  
شاه و قهرمان قصه، ديدار اول رنگ و بوي گذشته را دارد.. پادشاه به ياد فرزندان خود مي افتد  (. در ديدار ميان پاد24:  1379 )کوپر،

و ياد و خاطره ي سال هاي دور براي او زنده مي شود.. »امروز در جنگل جواني را ديدم و ياد گذشته ها افتادم.. اگر بچه هايم توله  
(. ديدار دوم به حال و اکنون مي پردازد و وقايع خارج از  89:  1385 دند« )ارجي،سگ به دنيا نيامده بودند، حاال هم سن و سال او بو 

اين زمان نيست.. در ديدار سوم که دختر شاه پريان نقش کليدي را ايفا مي کند حقايق بيان مي شود.. زمان گذشته با حال و آينده پيوند 
ر بين تمامي اعداد نمادين عدد »سه« براي کودکان شناخته مي خورد و سرنوشت هريک از شخصيت هاي داستان مشخص مي گردد. د

شده تر است.. بسياري از کودکان در بازي هايشان »تا سه نشه بازي نشه« را مي گويند.. و اين نشان گر است که براي آنان »سه« نماد 
 هوشمندانه براي کودکان است. کمال است، نماد تمام شدن.. انتخاب عدد »سه« در ميان بسياري از اعداد نمادين، انتخابي 
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در بسياري از افسانه ها و قصه ها عاميانه، قهرمانان براي حل مشکلي پس از عزيمت از ديار، به شخصي ياريگر برمي خورند که با  
گرايي حضوري پررنگ دارد.. و  استفاده از عنصري جادويي مشکل قهرمان را حل مي کند.. در افسانه ها و قصه هاي عاميانه تقدير 

يي اراده ي فردي در پيشامد ماجرا دخالت چنداني ندارد.. وقتي پيرمرد بر سر راه جوان قرار مي گيرد، او را راهنمايي مي کند.. اما راهنما
ه شده را انجام دهد بدون  ها او همه از نوع دستور است.. اقداماتي که به جوان ديکته مي شود.. جوان بايد تمام کارهايي که از او خواست

آنکه اراده اش سهمي در اين کار داشته باشد.. و نتيجه اين اطاعت پيروزي خير بر شر است.. و مي توان دريافت که از همان ابتدا 
دي را بر سر  زمينه به گونه اي فراهم مي شود که قهرمان داستان بر بدي ها فائق آيد.. قهرمان داستان از کودکي راهنمايان و همراهان زيا

راه خود ديد حتي بسياري از نديده ها نيز مي توانند همراه به حساب آيند.. به عنوان مثال وقتي قهرمان در کودکي، در صندوقي گذاشته و 
به رودخانه انداخته شد، نبود مشکالت در مسير رودخانه حکايت از ياري به او را دارد.. تغذيه قهرمان در کودکي توسط »بز«، بزرگ  

 شدن آنان توسط پيرمرد و پيرزني که اوالدي نداشتند همه ياري هاي ديدني به قهرمان کودک را نشان مي دهد.  
 نتيجه

بررسي و تجزيه و تحليل افسانه ها و قصه هاي عاميانه بسياري از زواياي تاريک تاريخ را براي آيندگان روشن خواهد کرد.. به همين  
 سبب، امروزه پژوهشگران زيادي کوشيده اند تا با رويکردهاي مختلف به جمع آوري، طبقه و مطالعه اين اثار بپردازند.  

دخترشاه پريان« را براساس کارکردهاي نمادين بررسي کرد.. همچنين به نقش کودک و نوجوان در  نگارنده در اين پژوهش قصه ي »
ادبيات عامه و قصه ي »دختر شاه پريان« پرداختيم. نقش شخصيت هاي کودک و نوجوان در قصه»دختر شاه پريان« پررنگ نيست.. 

و نوجوان جذابيت دارد.. کمتر بخشي را در داستان مي يابيم که   اما محتواي قصه و بسياري از کنش ها و پديده ها براي مخاطب کودک
براي مخاطب کودک و نوجوان گنگ و نامفهوم باشد.. همچنين مربيان و متوليان ادبيات کودک مي توانند با رمزگشايي و بيان نمادهاي 

 ن و نوجوانان روشن سازند.  قصه ها و افسانه ها، دنياي رازآميز و فانتزي اين قصه ها را بيش از پيش براي کودکا
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