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 یسنت یشفاه یقصه ها ختیجامعه شنا لیشناخت و تحلنقش اخلاق در  

 فرهنگ عامه استان اصفهان)قصه های فولکلور(  
 

 ، دکتر عبدالرضا ادهمی، دکتر محمد همایون سپهر*نیلوفرنصراصفهانی، دکترحسین ابوالحسن تنهایی

   رانیاتهران،  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یواحد تهران مرکز ،شناسی گروه جامعه
 (72/10/0011، تاریخ پذیرش: 72/10/0011تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

کشور و  تیشهر پرجمع نیو سوم رانیدر مرکز ا یباستان یاصفهان شهر
 1۸۱۱و در سال  1جهان اسلام یفرهنگ تختیبه عنوان پا ۶۰۰۲در سال 

 یو بهه داشهتن معمهار یاسلام رانیفرهنگ و تمدن ا تختیبه عنوان پا
  ۸دهیسرپوشهه یهههاپل بهها یز یاز بلوارههها یاریو بسهه ۶یاسههلام یبههایز

منحصربفرد معروف است.  یهاو مناره 5مسجدها  4هاکاخ با یز یهاتونل
  نصه  جههان ۲اصهفهان یرانیاست که در فرهنگ اامر باعث شده نیا

شههر را  نیها یسهنت یشفاه یقصه ها یمختلف سندگانی. نوردیلقب بگ
جغرافیهایی  خها  شهرای  ان چها  نمهوده انهد.نقل و در قالهب داسهت

 در فرد به منحصر شفاهی ادبیّات از ارزشمندی دارای گنجینۀ اصفهان 

 لیتحلاست .....و ومتل مرثیه چیستان ترانه  ضرب المثل  قصّه  قالب
 یعامهه بهر مبنها یدر فرهنهگ هها یآثار سنت ژهیبو یاثر ادب یو بررس

اکتشافات جامعه  یتشکیل دهنده آن مهم ترین عنصر  یکارکرد اجتماع
 است.  یشناخت
  
 
 

 

 
عامهه در  اتیهادب یگونه از گونه هها نیتر جیو را نیقصه از برجسته تر

و فرهنهگ  اتیهادب گرید یبوده و همچون گونه ها یشفاه یجامعه ها
 یقصه ها را بهه کهار مه نیکه ا یمردم ی)فولکلور( با روح و زندگ7عامه

 هنهر و ادب از بخشهی عنهوان به ها قصهت. داشته اس وندیبرده اند  پ

 اندیشهمندان از گروههی .انهد فراوان برده بهرة ها اسطوره از عامیانه

 (؛1اند ) بوده عامیانه مؤثر شفاهی های داستان بر ها اسطوره معتقدند
 مانهدة اسهطوره پس قصه که برآنند دسته این خلاف دیگر گروهی اما

 ههای قصهه اسها  بهر کهه ندهسهت هااسطوره این واقع در و نیست

 (. ۶اند) شکل گرفته عامیانه شفاهیِ
 دارد وجود کهنی تربیتی   رفتاری و۱اخلاقی الگوهای ای جامعه هر در

 تعلهیم جامعهه افراد به غیرمستقیم طور به لزوماً تنها است ممکن که

 از بعضی بر رسمی نظام آموزش در است ممکن بالعکس  یا نشود داده

  .شود گذارده حهص الگوها کهن آن
 
 

 چکیده

مردمان آن   نیدر ب یشفاه یهاصهاست و ق انهیفرهنگ عاماخلاق و از  ییهمتا یب ینهیچند هزارساله گنج یخیاصفهان  با قدمت تارزمینه: 
سهند  یو بهه منزلهه دهدیها را نشان مو غم و اندوه آن یو مباحث ذهن تیفیان است که کاست نیمردم ا لیتفکر و تخ یهانمونه نیتراز کهن

 یقصهه هها یجامعهه شناسه لیهشناخت و تحلدر با هدف بررسی نقش اخلاق قیتحق نیمردم است. ا نیا یاجتماع خیاز تار یمعتبر و سودمند
 ذیرفته است.انجام پفرهنگ عامه استان اصفهان )قصه های فولکلور(  یسنت یشفاه

 راتیها و تعبقصه و برداشت انیراو ینیجهان ب  یزندگ تیدر فرهنگ عامه استان اصفهان  بازتاب ماه یسنت یشفاه یهاقصه نتیجه گیری:
در  یومب اهانیو گ واناتیکه ح یکوچک زنان  نقش یایدن ۀو رنگ و صبغاخلاق اجتماعی و بازنمود  ی با محوریت خانوادهها را از مفهوم زندگآن
ارتباط با او   یهاتقرّب و توسل مردم به خدا و راه یمردم و راه ها یعمل خداوند در زندگ یهاوهیها  شمردم دارند و بازتاب آن در قصه یزندگ
و  ینهیجههان ب نهو در فرهنگ عامه استان اصفهان نشان دهنده  یشفاه یهاقصههمچنین  باشد.یمردم م یدر زندگ یعیفراطب یروهاینقش ن

ی  اقتصهاد  ینقهش و منزلهت فرهنگه  یشهاوندیو خو یسازمان اجتمهاع انگریباشند و نمایروزمره مردم اصفهان م یباورهااخلاق اجتماعی در
 شند.بایادب عامه استان اصفهان مو   آداب  ینید-ینظام اعتقاد ی واجتماع

 
 اخلاق   قصه های سنتی شفاهی  فولکلور: کلید واژگان

 h.abolhassant@gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسندة مسئول
 



   ی )قصه های فولکلور(...سنت یشفاه یقصه ها ختیجامعه شنا لیشناخت و تحلدکتر حسین ابوالحسن تنهایی و همکاران: نقش اخلاق در 
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 بوده فرهنگ از جزئی کهن امروزه الگوهای اخلاقی و رفتاری آن همۀ

   .است شده منتقل و رسیده ارث به دیگر نسل به نسلی از که
ی یا سنت یشفاه یاز قصه ها ییهر قصه  دنیخوانش و شن بادر واقع   

ده برگرفته از فرهنگ عامه اصفهان مشاه به عبارتی قصه های فولکلور
و  9و دروغ  اخلهاق یراسهت ی اخلهاقی گونهاگونی ازها امیکه پ می شود

  عشهق و نفهرت  یو نهامرد یو مرگ  مرد یسنن  حر  و آز   زند گ
 انیهب لیاز تخ ییدست در پرده  نیاز ا یگرید یهاهیو درونما یپهلوان
هها در  دهیهپد نیتوانمند تر ۀسبب است که قصه از جمل نیاز هم وشده 

و شهر را بها حهد و  ریهو خ دهیهانسان به انسان محسوب گردشناساندن 
 (.5-۸) دههدیاند  درمقابل ههم قرارمه دهیبه آن رس انیکه آدم یحدود
 یم جادیا یجامعه شناخت یها لیتحل یمناسب برا یا نهیمسائل زم نیا
 یشهفاه یکه در قصهه ههای تیو هو اتیخُلق  که چگونه فرهنگ دینما
از  قصهه و نقهش  یه  معنا و مفهوم تهازه اد  نشان دهندنباشیم یسنت

ی  فرهنهگ  نهیجههان ب یها در شکل دهقصه یۀو درون ما انیقصه گو
مطرح  نهیزم نیکه در ا یمسائل گرید از باشد.یمردم م یباورها اخلاق و

 یعلم یبررس یبرا زهیمحقق و انگ یاصل یاو به عنوان دغدغه باشدیم
آنچه در قصه تا روزگار مها  ایآ است که نیمطرح است ا قیموضو  تحق

که در است  یامیپ یمورد توجه قرار داد  محتوا دیاست و آن را با دهیرس
اخلهاق  یبرا یدرسدر بردارنده  امیپ نیا ایآاینکه و  استداخل آن نهفته 

کودکهان و گهاه  یسهرگرم یتنهها بهرا نکههیا ایه ؟است ستنیو پربار ز
 مؤلفهه از یکهی عنهوان به فاهیش ادبیاتاند؟  دهیگرد انیبزرگسالان ب

 بیهانگر و دارد پیوندی ناگسسهتنی مردم زندگی با عامه فرهنگ های

 هها  عهدالتی معیشهت بی وضع زحمتکش  های انسان مستمر مبارزه

 و آمهال هها  دلتنگهی هها  جهدایی ها  نامرادی ها  ناامنی ها  بحران
 ها  نفرت و ها عشق ها  غم و ها شادی ها  ناامیدی امیدهاو آرزوها 

در رابطه با قصه و  نکهیو اهاست  ونیایش نیازها و پیوندها و ها عاطفه
بهه بهه  تهوانیم ایآ یجامعه شناس لیبا تحل یشفاه اتیآن در ادب گاهیجا
 ثیهاز موار یمهیعظ یهها نهیکه قصه ها به مثابه گنج دیرس جهینت نیا

سهل بهه ن یاز نسهل اتیهضمن انتقال تجرب توانندیگذشته گان  م یفکر
گذشته گان   یاجتماع میاز مفاه گرید یاریو بس ی اخلاقیارزشها گر ید
 ادگارگذاشتهیبه  زیاسلاف جامعه ن یرا برا یسازنده و سودمند یها امیپ

درکشهور  مهورد اسهتفاده  یفرهنگه یغنها یصهلا یمحورها ثیو به ح
برای فههم و  یسنت یشفاه یقصه ها اخلاقی لیتحل نیرند؟بنابرایقرارگ
 نیا یفرهنگ عامه اصفهان به عنوان مسئله اصلجامعه شناختی  تحلیل 
 مطرح شد.  قیتحق

  

 ادبیات عامه و قصه های فولکلور
 و اوست قومی اندیشه های و فرهنگ نشانگر ملت هر عامیانه ادبیات
 گوناگون اقوام وفرهنگهای ها سنت به اخلاق   توان می آنها بررسی از

 پی اند  گشته ماندگار و شده وارد تتجار و جنگ مهاجرت  راه از که

ههای قصهه .پرداخهت قوم فرهنگی بازنگری به آنها با جداکردن و برد

 از عامیانه داستانهای.میروند شمار به عامیانه ادبیات از بخشی عامیانه

 پیونهدی آن بها سبب همین به و میگیرد سرچشمه مردم توده زندگی

 رسهوم و آداب به اخلاق  انمیتو که است راه این و از دارد ناگسستنی

 نشست و و معاشرت مهمانی  خوردن  غذا پوشیدن  لبا  طرز مردم 

 تفکهر  بازتهاب هها (. قصه۲پی برد ) . . . و یکدیگر با آنها برخاست

وجهود  بها .هستند زمان طول در مردم اعتقادات و زندگی اخلاق  شیوه
 ههای یماقله و هها فرهنگ در یکدیگر با ها قصه آشکار های تفاوت

 شهفاهیِ های قصه .هستند نیز مشترکی های دارای ویژگی مختل  

 در مههم نکتۀ"دارند. تأکید مهم انسانی های ارزش بر معمولا عامیانه

 اجتمهاعی فکهری و زیربنای و مایه درون که است آن ها قصه کلیت

 عهدالت و بهرادری برابهری  انسهانی  اصهول اشاعۀ و ترویج ها  قصه

 بهه کهه کوتاه عمدتاً است1۰ داستانی . قصه شفاهی(7اجتماعی است )

 یها انسهانی ههای مورد شخصیت در را شگفت حوادثی عامیانه روش

 دور های ازگذشته و ندارد مشخصی نویسندة کند؛ می روایت حیوانی

 نقل کننهده است.اسطوره شده نقل سینه به سینه و شفاهی به صورت

 متضهمن همیشهه ورهاسط بنابراین  .است مینوی و قدسی سرگذشتی

 آمهده  پدیهد چیهزی چگونهه یعنی می گوید است؛ خلقت یک روایت

 کارکرد  این بر (. علاوه۱است ) کرده آغاز را خود هستی و شده موجود

 سهاختار ملت  هر عقاید و آرا نمایش وار  تشریح با تواند می اسطوره

 ییها تنش و ها رابطه  موازنه عناصر  و کند تشریح را خود موجودیت

 راکهه سهنتی عملیهات و قواعهد و بنمایاند دارد وجود جامعه در که را

 (. 9کنهد) تثبیهت شهد  خواههد متلاشهی جامعه در چیز همه آن بدون

 یکوتاه یهاقصّه  شامل عامیانه ایران از ادبیّات عمده بخشیهمچنین 
 رایبه و مادربزرگهان مادران یکدیگر و خاصه برای مردم هعام که است

 حرمسراها بسیاری ها و خدمتکاران  دایهکنند. در گذشتهیم نقل کودکان
 نقههل کودکههان کهردن سههرگرم ها را از بههر بودنهد و بههرایقصههه از ایهن

از  سهینه بهه سهینه المؤل مجهول  یهاقصّه  این (. 11و  1۰)کردندیم
 هعامیانهی هار از قصههدیگه یاپهاره. است رسیده آیندگان به گذشتگان
گهرد آنهها را دوره گویانو قصهه نقالان که است یبلند یهاقصه فارسی
گرفتند و یم و بازار معرکه در کوچه پردازاناز افسانه گروه اند. اینساخته

در  دوباره کردند و روز دیگر مردمیم خود را نقل هاز قص هر روز بخشی
(. 1۶)را بشهنوند  روز گذشهته هقصه هشدند تا دنبالیحاضر م آنان همعرک

تهاریخ   موسهیقی  هاداسهتان  هاافسهانهتوان دربرگیرنهده را می فولکلور
 و بخت  باورهای مردمی درباره پزشکی  هزلیات  هاالمثلضرب  شفاهی
ها و هها  شهیوه  آیینپایکوبی بهومی  لالایی مادران زخم  چشم و شگون
این واژه از نیم سده پیش نیز در ایران و ادبیهات آن راه  ها دانست.سنّت
تهوده های است و رفته رفته این واژه برابر دانش عامیانه و دانستنییافته
فرهنهگ »  «فرهنهگ عامیانهه»  «فرهنهگ عامهه»رواج یافت و  مردم

ههایی  فولکلور به مثابه گونهه .نامیده شد  «1۶فرهنگ مردم»و « 11توده
هایی کهه تصهور ا گونه ها و اسطوره ها یهای پریان  افسانه  مانند قصه

از فرم شفاهی به فرم نوشتاری درمی آینهد در امریکها  می شد به راحتی
و نهه -هم وجود داشت. پژوهشگرانی که فولکلور را در زمینۀ اجتمهاعی 

هایی از فولکلور گرایش داشتند که  کردند به گونهبررسی می  -ادبی آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
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هها در ی عموماً شخصیتهای شفاهدر قصه .(1۸)با زبان قابل انتقال بود
موقعیتهای مختل  اجتماعی  اگر درمسیرحق و عهدالت وراسهتی باشهد  
پاداش می یابد واگهر در راه ناصهواب گهام گذاشهته باشهد جهزای آن را  
خواهد دید. این ها قانون های کلی هستند و در اصطلاح فراروایت نامیده 

مول اند کهه میشوند. فراروایت ها مجموعه منسجمی از حقایق جهان ش
به فرهنگ و ساختار اجتماعی مشروعیت میبخشد و تصویری از جامعهه 

 (.14کمال مطلوب آینده را ترسیم می کنند )
قصه های شفاهی و فولکورها در بردارنده اصول اخلاق هنجاری هستند. 

از نهو  فراروایهت هسهتند  یعنهی مجموعهه ای از  اصول اخلاق هنجاری
شمول اند: نیکوکار باشهید  بهدی نکنید بهه تجویزها و منع ها که جهان 

حق دیگران تجاوز نکنید و... . این اصول بی زمانی  بی مکانی  فراملهی 
و فرامذهبی اند یعنی در هر زمان و مکان در هر اعتقاد و باوری پذیرفته 
شده اند. فرهنگ ها و باورهای مختل  تجویزهای متفاوتی دارند. از این 

قی در جایگاه عمل به پاره روایت تبدیل می شوند رو  فراروایت های اخلا
 (. 15که تابع فرهنگ  زمان  مکان اعتقادات و... هستند )

 

دیدگاه نظریه های حوزه فرهنگ عامه درباره رابطهه قصهه 

 های فولکلور و اخلاق 

بحث در خصو  فرهنگ عامه در برخی از مکاتب جامعه شناسی مورد 
منتسب به این مکاتب قرار گرفتهه  بررسی و واکاوی توس  پژوهشگران

 که در ادامه مهمترین آنها بیان می گردد:

 مکتب فرانکفورت

 یارینقاط مشترک بس به عنوان یک مکتب انتقادی 1۸مکتب فرانکفورت
سروکار داشت و  یمکتب با نقد روشنگر نیا دارد. عامهفرهنگ  هیبا نظر

انسان بهه  یبرا یعلم شرفتیبه پ مانیو ا یروشنگر دیکه نو معتقد بود
 سمیمارکس  ینقد روشنگر نیدر ع هینظر نیشده است. ا لیکابو  تبد

از  کند.  یحال از آن استفاده م نیدر ع ودهد  یمورد انتقاد قرار م زیرا ن
 یمه و ... پها  یقیموس لیاز قب ینظر مکتب فرانکفورت اشکال فرهنگ

 کننهد. نیتضهم را هیسرما یکیدئولوژیو ا یاسیس  ید تسل  اقتصادنتوان
است که ارزش  نیمنحصر به فرد است ا یفرهنگ یآنچه در مورد کالاها

نقهش ارزش اسهتفاده  -شود  یم  یواسطه پول تعر بهکه  - یمبادله ا
مکتب صنعت فرهنهگ بهه  نیا اتینظر طبقکند.  یرا از آن خود م یا
  مطلهوب بهودن نیو بها تلقه دهیتوده ها شکل بخشه یتهایواولو قهیسل
امها صهنعت  .کنهد یم یناخودآگاه مردم را سازمانده یرواقعیغ یاازهین
منتخهب  یفرهنگ توده ا رایاست. ز زیمتما یاز فرهنگ توده ا رهنگف

نمهودی است.  یلیفرهنگ تحم کیخود مردم است اما صنعت فرهنگ 
(. این فرهنگ تهوده ای 1۲از فرهنگ نوده ای قصه های عامیانه است )

 خلاق اجتماعی را شکل می دهد بیش از هر چیز فرهنگ و ا

 ییساختارگرامکتب 

  .اسهت علهوم اجتمهاعیرایهج در  هاییکهی از نظریهه  14ساختارگرایی
اما  دارد. یساختارها نظرات کل یوسبب یجهان تیاهدرباره م ییساختارگرا
نظهام علهائم ماننهد فرهنهگ هها  یبه عنوان مطالعه علم ینشانه شناس

زبان )به عنوان  انیمبرخی از اندیشمندان این مکتب شده است.   یتعر
مهی  لیقا زیانسانها( تما افتهیساختار( و گفتار) به عنوان امر تحقق  کی

تار جدا می شود هم بین آنچه اجتمهاعی اسهت و وقتی زبان از گف .شوند
آنچه که فردی است و هم آنچهه کهه اساسهی اسهت و آنچهه کهه غیهر 

(.  برخهی 17ضروری و کم و بیش تصادفی است تمایز قایهل میگهردد )
هاست  صداها  زبان نظامی از نشانه»اندیشمندان این مکتب معتقدند که 

گیرند که برای بانی به خود میآواها و سایر عناصر زبانی زمانی ماهیت ز
بیان یا انتقال افکار به کار روند و این امر ممکن نیسهت جهز آنکهه ایهن 

ها باشهند؛ زیهرا نشهانه در دیهدگاه سوسهور عناصر بخشی از نظام نشانه
شهود. نشهانه واقعیت مرکزی زبان است. زبان بدون نشهانه محقهق نمی

را درههم تنیهده و از اتحهاد و  است که در مقام میانجی دال بها مهدلول 
کنهد. بهه عبهارت ای زبانی را اعمهار مینظامی پیچیده تنیدگی آنهادرهم

شهان برقهرار اسهت  ارزش دیگر  این دو بهر حسهب تمهایزی کهه میان
ماً منفی قرار نگیرند  هیچ یک های دائیابند. اگر در این شبکۀ افتراقمی

این نشانه ها در  .(1۱به لحاظ سازة درونی خود ارزشی نخواهند داشت )
ادبیات عامه وجود دارند و مفاهیم اجتمهاعی و اخلهاقی بهه واسهطه ایهن 

 نشانه ها از طریق زبان منتقل می شوند
 : تمام اسطورهها سه عنصر دارند اندیشمندان این مکتباز دیدگاه 
هها  واحد گفتمانی حکایت اسهت کهه همچهون تهوالی گهزاره: بچارچو

 شود. درنظرگرفته می
تشهکیل شهده  یک ساختار کامل است که از شماری گروه معنایی : رمز

 سازند است که ترکیبشان دنیای اسطو ای را می 
 (19است ) معنای خا  اسطوره:  پیام 

 ووب اسهطوره  با مطالعۀ چهارچاندیشمندان این مکتب بر این باورند که 
می یابیم و این پیام در اغلب اسطوره ها به پیام آن دست  آنرمزگشایی 

 . (19حاوی المان های اخلاقی و اجتماعی است)
 

  سمینیفممکتب 
 اتیهح دیهاز تجد یتوجه به حضور زنان در فرهنگ عامه بخشه شیافزا
دربهاره زنهان و  هیهاز آثهار اول یاریبسه اسهت. یسهتینیفم هینظر عتریوس
متمرکز بوده اند.  اند دهیزنان نام نینماد یرهنگ عامه برآنچه آن را فناف
 وبهه زنهان  یرسهانه ا دیهو بازتول یفرهنگ دینکته به عدم توجه تول نیا

محسوب شدن زنان و منافع آنان  زیقرار گرفتن و ناچ هیدر حاش جهیدرنت
: است جنسی نابرابری هاینظریه شاخص مضمون  چهارکند.  یاشاره م
 جامعهه در متفهاوتی ههایموقعیهت تنها نه زنان و مردان که آن نخست
 بها مقایسهه در زنهان. اندگرفته قرار نابرابری هایموقعیت در بلکه دارند
 منزلهت مهادی  منهافع از هسهتند  اجتماعی جایگاه همان در که مردانی
 این دوم. برخوردارند کمتری نفس تحقق هایفرصت و قدرت اجتماعی 

 مهم تفاوت گونههیچ از و گیردمی نشهأت جامعه سازمان از ابرینابر که
 سهومین. شودنمی ناشی مردان و زنان میان شخصیتی یا شناختیزیست
 از مهردان بها مقایسهه در زنهان کهه دارد اشاره این به نابرابری مضامین
 دو هر که حالی در برخوردارند خود نیازهای براوردن برای کمتری قدرت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


   ی )قصه های فولکلور(...سنت یشفاه یقصه ها ختیجامعه شنا لیشناخت و تحلدکتر حسین ابوالحسن تنهایی و همکاران: نقش اخلاق در 
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 این بر را فرض نابرابری هاینظریه که این چهارم. اندسهیم ازنی این در
 . (۶۰است ) پذیر امکان زنان موقعیت ساختن دگرگون که گیرندمی

از دیدگاه این مکتب فرهنگ فولکلور پر از رفتارهای تبعیض آمیز با زنان 
 بها فمنیسهم است و اخلاق جنسیتی در آن نادیده گرفته شده. همچنهین

 به پدرسالاری مفهوم که است معتقد اجتما  مناسبات دانستن پدرسالارانه
 مهمترین از یکی و شودمی مربوط زنان و مردان بین نابرابر قدرت رابطه
 تعیین عامهفرهنگ در را مردان و زنان بازنمایی ماهیت که است عواملی
 حهدودی تها آن معنهی و اسهت مفههوم یک پدرسالاری واقع در. کندمی

. کنهدمهی تغییهر است رفته کار به آن در که اینظری بچارچو براسا 

 کنهدمی تلقی مهم توجیهی عامل یک را آن سوسیالیستی فمنیسم آنچه
 (. ۶1کند )می توجه نیز نژاد و طبقه مانند استثماری های¬نظام سایر به
 

 نمونه قصه های شفاهی استان اصفهان 
ی های اخلهاقی و در این بخش به بررسی و تحلیل جامعه شناسی ویژگ 

جهان بینی و باورهای روزمره مردم اصفهان از طریق قصه های شفاهی 
 1در جهدول سنتی در فرهنگ عامه استان اصفهان پرداخته می شهود.  
 . برخی از قصه های شفاهی استان اصفهان ارایه شده است

 قصه های منتخب: 1جدول 
 موضوع/محتوا نام قصه

نه رویه آستر آستر رویه را نگاه می دارد 
 را

 داستان سه دختر پادشاه و شوهر بی دست و پای دختر کوچک

 خواست دختر کوچ تاجر و برآورده ساختن آن توس  آه)چشمه( داستان آه

 هفت خواهر و داستان دیو و نمکی دختر کوچک نمکی

 داستان فاطمه نصیب مرده سنگ صبور

 نحصربه فردداستان دختری بنام جمجمه با ویژیگ های م جمجمه

 داستان پسر کچل بی دست و پا و دختر پادشاه پادشاه هفت کشور و شاه لنتی

 

 یافته های تحلیلی قصه های منتخب

آستر رویه را نگاه مهی دارد نهه رویهه »تحلیل اخلاقی قصه 

 «آستر را
این داستان به عنوان یکی از داستان های عامیانه شاید در زبان و حتهی 

باید جای تحلیل و بحث داشهته باشهد نهدارد ولهی از در فرم چندان که 
منظر محتوایی و درون مایه همچون داستان های هم تهراز خهود قابهل 
بررسی است و  این داستان با سوالی به ظاهر ساده و نهه چنهدان مههم 
آغاز می گردد ولی اگر جایگاه و چرایی این سوال را بررسهی کنهیم بهی 

 آشکار خواهد شد  شک بخشی از مفاهیم  زیرین اثر 
پادشاه این سوال را می پرسد ) آستر رویه را نگه می دارد یا رویه آستر را 
؟ ( پادشاه کیست  در ایام قدیم پادشاه یعنی صاحب تمام قدرت مطلقهه. 
پادشاه یعنی ثروت مطلقه   پادشاه یعنی انسانی از جهنس طلها و حهدود 

؟ آستر درونی یهک  خدایان حدود اختیاراش. آستر چیست و رویه چیست
لبا  است که منظر نخستین از یک پوششهی اسهت یعنهی وقتهی مهی 
گوییم لبا  گران منظور طبعاً رویه ای گران قیمتی اسهت کهه در دیهد 
نخست به چشم می آید و اگر بگوییم لبا  ارزان یعنی لباسی بها رویهه 
ای ارزان و هر وقت صحبت از جامه است و تهن پهوش حتمها در نگهاه 

صحبت از رویه ی آن است نه آسهتر آن . حالها پادشهاه قهدرت عمومی 
مطلقه نشانه ای از قدرت یک اجتما  است   نماد اصلی آن جماعتی  که 
در حیطه سلطنت او می زییند   پادشاه وقتی ایهن سهوال  را مهی پرسهد 
منظورش توان حفظ قدرت است که رویه دارد یعنی خودش بهه عنهوان 

قتی صحبت از آستر مهی کنهد منظهور یک شخص قدرت مند است و و
نظرش جماعتی است که در زیر این قهدرت در حهال زیسهتن هسهتند . 
طبیعی است که حکومت یک فرد بر مردم حکومتی است دیکتهاتوری و 

قدرتی بنا شده بر سیستم ) توتالیتر ( چنین فردی توان قبول اعتهراض و 
رد محکوم به نقد را نخواهد داشت و هر کس که بر خلاف میل وی بشو

بدترین مجازات است و مشخصاً جزایش درد است و دور شدن از نعمات 
حالا این سوال وقتی از طرف حاکم یا همان پادشاه مطرح می شهود بهه 
این معنا قابل تحلیل است که فرد پادشاه مردم را نگه می دارد یها ایهن 

پادشاه مردم هستند که پادشاه را نگاه می دارند ؟و مشخصا پاسخ مقبول 
این است که رویه آستر را نگاه می دارد یعنی پادشاه مردم را حفهظ مهی 
کند ولی حقیقت غیر این است پس دو دختر اول پادشاه به خوشایند وی 
پاسخ می دهند ولی دختر سوم خلاف آن ها بی ملاحظه حقیقت را گفتهه 

 .و موجب ناراحتی پادشاه می شود
قتی دختران حهاکم مهد نظهر هسهتند دختر استعاره از باروری است و و  

منظور ادامه حیات یا باروری حکومت آن پادشاه اسهت و ادامهه داسهتان 
این مفهوم را می رساند که جامعه ای که حکومتی مستبد و توتالیتر دارد 
طبیعتاً توان و تحمل اعتراض و نقد را نخواهد داشت و در ایهن صهورت 

ه حقیقت ترجیح می دهد این حکومت ) حکومتی  که مصلحت خود را ب
( نمی تواند باروری داشته باشد و لاجرم روزی سر تسهلیم فهرود خواههد 
آورد. از نظر نشانه شناسی نیز در اغلب داستان های عامیانه چه در ایران 
چه در دیگر سرزمین ها سفر منجر به کاتارسهیس   پیشهرفت   حقیقهت 

وچهک پادشهاه بعهد از یابی و بالا بردن توان را نشان می دهد   دختهر ک
طغیان و گفتن حقیقت طرد شده و از نعمات کاخ محروم می شود و بهه 
خانه پیر زن و فرزند کور و کچلش می رود   این همهان سفریسهت کهه 
آغاز می شود مانند تمام جوامع توتالیتر که فرد حقیقت طلب رانهده مهی 

یل بهه شود . ولی همچون همین افراد در اجتما  با این طرد شهدن تبهد
 قهرمان می شود.



 (...ی )قصه های فولکلورسنت یشفاه یقصه ها ختیجامعه شنا لیشناخت و تحلنقش اخلاق در  دکتر حسین ابوالحسن تنهایی و همکاران:
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همان گونه که این دختر کوچک می تواند مخاطب را با خود همهراه    
کند و جایگاه قهرمان را به دست آورد. مادر به معنهی سهرزمین اسهت   
مادر پیر همان سرزمین کهن است و دختر حقیقت جو و حقیقت گهو بهه 

این جها  آغوش وطن باز می گردد . فرزند وطن یعنی مردم سرزمینی که
پسری کور و ناتوان و از یاد رفته است یعنی جمعیت غیر آگاه و منفعهل 
که دختر با آگاهی دادن به وی او را از انفعال در می آورد و به پیروزی و 
بهروزی می رساند و دست آخر پادشاه بها پهذیرفتن اشهتباه در اصهل از 

قوی  قهرمان که پشتیبانش ملتی است که دیگر عمل گراست و فاعل و
  دیکتاتوری را از بین می برد و پادشاه را با قبول اشتباه تنبیه می کند و 
جالب این که نشان باروری که دختر  می باشد در میان ایهن مهردم کهه 
حالا نشان بهروزی است و قوی باز می گردد به ایهن معنهی اسهت کهه 
ههد تحمل نقد را دارد و حقیقت را پذیرفته و در میان مردمش بهارور خوا

    .شد و ادامه حیات خواهد داشت
 «آه»قصه  15تحلیل اخلاقی-

داستان ادیپ شهریار   پرومته در زنجیر و ... همه حکایت از ایهن دارنهد 
نیست و آنچه به نام های مختل  ) سرنوشت  که سرنوشت عوض شدنی

  پیشانی نویس   اقبال   بخت و ... ( در لوح محفوظ آمهده قابهل تغییهر 
کن جذابیت این داستان شاکله فلسفی آن اسهت. بهرای مهن نیست و لی

تحلیل گر این داستان باز با زبان ساده خود نظریه اصالت وجود یا همان 
اگزیستانسیالیزم را به مخاطبش آموزش می دهد و بهر عکهس داسهتان 
های ذکر شده سرنوشت مختوم را چنهان بهه خوشهاینده پروتاگونیسهت 

ز خوشبینی شرقی دارد هم تسلیم نشدن تغییر می دهد که هم حکایت ا
در نپذیرفتن سرنوشتی تلخ را آموزش می دهد و جالب این کهه در ایهن 
داستان حتی راه تغییر سرنوشت را نیز آموزش می دهد. تهو نیکهی کهن 
سختی ها بهر تهو راحهت گهردد. در ایهن داسهتان دو جها روح رودخانهه 

ش کرده هدیه سهوم سرنوشت را تغییر می دهد یکی برای پدر که فرامو
را خریداری کند و این از اشتباهات خودش نشأت گرفتهه   پهر بهرآورده 
شدن خواستش از طریق آه منجر به فاجعه ای بزرگتر می شود و هدیهه 
ای که دوست داشت به فرزند خود دهد را به دست می آورد ولی همین 
 رایگان به دست آوردن باعث از دست دادن همان دختر مهی شهود و در
جایی دیگر دختر به خاطر لط  هایی که در  حق خلق خدا انجهام مهی 
دهد به آه می رسد و معشوقه ای را که با نهدانم کهاری   عجلهه و ... از 

  .دست داده است را دوباره به دست می آورد
این داستان در بستری ساده ولی با نشانه های عمیق ما را به سمت یک 

شانه شناسی داستان های عامیانه مها جریان فلسفی سوق می دهد. در ن
بارها با دو کبوتر چاهی یا دو کفتر یا دو کبوتر سفید و یا دو گنجشک بر 
می خوریم   این دو به اعتقادی دو فرشته حقیقت گو هستند  دو راهبهر  
دو امام  دو چوپان  دو هادی که اگر به حرف   در این داستان کمک به 

شت معشوقه ی مهرده بهه کنهار دختهر دیگران همان تلاش است و بازگ
همان پاداش تلاش. اگر این دیدگاه را با دیدگاه اصالت وجودی بررسهی 

 کنیم خواهیم دید همان مضامین با نگاه شرقی به بار می  نشیند.

 

 تحلیل اخلاقی قصه نمکی

ها بها رازی سهر بهه مههر در اغلهب های در بسته در قصرها یا خانهاتاق

ههها بهها در ایههن اتاق.های اسههاطیری وجههود دارنههدها و یهها قصهههافسههانه
اند رازی مطرح های نهفته در آن و دخترانی که آنجا زندانی شدهگنجینه
ها همگی با معانی نمادین شود. این گونه مکانشود  دختری ازاد میمی

خویش  به تعبیر دلاشو نمودار مقامات رازآموزی هسهتند. و بهه تعبیهری 
ا زوایهای ناشهناخته درون یها مراحلهی از کمهال هها رتهوان آندیگر می
کشد ( قهرمان با کشتن هر دیوی گویی دیو درون خود را می۶۶دانست.)

(.  ۶۶یابهد. )و با کشتن آن به پاداشی در هیئت دختهری زیبها دسهت می
دخترا مانند دانه گیاه به یاری ایزد خورشید که در اینجا شاهزاده مهرتب  

گیرند تها اشهکال تهازه حیهات گیاههان را ر میبا خورشید است. از آن با

نمک در قدیم کالای بسیار مهمی بهوده امها بهرای ایهران .ممکن سازند
ارزشش ناشناخته بوده. اسم شخصیت اصلی این داسهتان نمکهی اسهت 
آورد نمکی در ابتدای قصه بدبختی را بهرای خهانوادش بهه ارمغهان مهی

آخر ایهن نمکهی اسهت کهه )دورانی که ارزش نمک معلوم نبوده( اما در 
ها شود خواهرانش با شهاهزادهکند و باعث میخانوادش را خوشبخت می

ازدواج کنند. )ارزش نمک(در داستان آمده است که هفت در وجهود دارد 
درهایی که از چوب گردو ساخته شده است. از درخت گهردو بهه عنهوان 

اقبالی یهاد خرد مکتوم  باروری  طول عمر و مظهر پایداری به هنگام بهد
 ٔ  شود. هفت در با چوب گردو به تعداد هفت خواهر که نشان دهنهدهمی

ای اعتقاد داشتند که ژوپیتر باروری است. مهرپرستان به سیارات هفتگانه
ای کهه سلسهو  مهرپرسهت در مرکز آنها قرار دارد. بر حسهب فرضهیه

باشهند: ساخته است هفت سیاره بهر هفهت فلهز کیمیهاگری منطبهق می
خورشید بر طلا  زحل بر سرب  زمین بر آهن  عطارد بر جیوه  مشتری بر 

ر مس  ماه بر نقره. در داستان آمده که قلعهه  پسهر و خانهه قلح  زهره ب
دختر هفت در دارد حال اگر هفت در را نشان و نمایی از هفهت سهیارات 

اش نماد توان نماد خورشید و دختر را به جهت باروریبدانیم. پسر را می

تقد  عدد هفت  مثل جمع عدد سه و چهار که هر یهک  .زمین دانست
توان اند. یا احتمالات دیگر  میجنس )نر و ماده( دانستهرا علامتی از یک 

به طول مدت کاهش و افزایش ماه و تغییر شکل آن که منجر به تقسیم 
ماه به چهار هفته  هفت روزه شده و مقیاسی برای انهدازه گیهری زمهان 

( خورشید در آسمان و گیاه در زمین تداوم حیهات را ۶۶است  توجه کرد)
نین دستاوردی برای دانهش بشهری حاصهل دورانهی سازند. چممکن می

انهد  بهه کشهاورزی تواند باشد که مردمان به خوا  گیاهان پی بردهمی
شناسهند. بهرای اند و ارتباط بین خورشهید و زمهین را میمحدود پرداخته

کشتن دیو به شیشه  عمر او نیاز هست در داستان شیشهه عمهر دیهو در 
قرار دارد. ماهی قرمز نماد بهرج  داخل حوضی درون شکم ماهی قرمزی

ها در ماهی در گاهشماری شمسی برجهی اسهت کهه سهال حوت یا برج
های دوازده گانه ایران رواج داشته. در کتاب بندهش نام پهلوی این برج

آمده و نام برج دوازدهم سال ماهی یا دو ماهی نوشته شده است در این 
کشد این عمل نمادی را می گیرد و اوداستان شاهزاده ماهی قرمز را می

است از تحویل سال ماهی قرمز که نماد ماه دوازدهمه باید کشته شود تا 



   ی )قصه های فولکلور(...سنت یشفاه یقصه ها ختیجامعه شنا لیشناخت و تحلدکتر حسین ابوالحسن تنهایی و همکاران: نقش اخلاق در 
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برج حوت به برج حمل تحویل شود. تا زمین بارور شود با کشتن مهاهی 
یابد و موفق به کشتن دیهو عمر دیو دست می ٔ  قرمز شاهزاده به شیشه

کرد اکنون تحمل می شود و اینک زمستانی که زمین در نبود خورشیدمی
بهار شده. حال نمکی که نماد باروری و گیاه است در حضور شاهزاده که 

یونگ عنصر متضاد .یابداینجا نماد خورشید است در بهار فرصت رشد می
در مرد و زن را انیما یها روان زنانهه و انیمهو  یها روان مردانهه نامیهده 

ای پریان و اسطوره دیهده ه(  انیما و انیمو  در رویاها  افسانه۶۸است.)
شوند. زیرا انیما و انیمو  شریک و یار پنهان در هر رابطه  انسانی و می

در هر تلاشی برای تکامل فردی است انیما بها ههدایت مهرد بهه سهوی 
دهد. انیما اغهوایی شناختن روح خویش وی را در کش  زندگی یاری می

( ۶۸اسهت ) برای تشدید زندگی اسهت. انیمها بهرای مهرد همچهون روح
یابهد و آید و نجهات میاش در میشاهزاده با کمک نمکی به شکل اولیه

یابهد. نمکهی نمهاد آنیمها درون نمکی هم با کمک شهاهزاده نجهات می
شاهزاده و شاهزاده نماد انیمو  درون نمکی اسهت. نمکهی بهه عنهوان 
انیمای شاهزاده  او را بهه سهوی شهناختن و بازشهناختن خهویش یهاری 

   .کندمی
 

 «سنگ صبور»تحلیل اخلاقی قصه  -
نجواهایی که در عالم خیال می شنویم همگی می توانند نشهان دهنهده 
یک واقعیتی در آینده باشند همانگونهه در ایهن قصهه ایهن نجهوا هها در 
خصو  فاطمه و ازدواجش با مردی که مرده است به گوش خهودش و 

ر این قصهه نشهان پدر و مادرش نجوا می شد. جدایی فرزند از والدین د
دهنده این است که روزی فرزندان باید به دنبال سرنوشت خویش جدای 
از پدر و مادر رفته و در این راه تلاش فراوانی کنند و بالاخره ههم نتیجهه 

 تلاش خود را خواهند گرفت.
این قصه عامیانه به وضوح نشان دهنده اهمیت صبر در زندگی و یادآور  

قوره حلوا سازی می باشد. این قصهه نشهان ضرب المثل گر صبر کنی ز
می دهد که هر آنچه در تقدر شخص نوشته شده باشد اتفاق می افتهد و 
با زور و تزویر و حیله گری نمیتوان به مقصد رسید و حق به حقدار مهی 

 رسد. 
در این قصه بر این مسئله تاکید می شود که نباید به هر کسهی اعتمهاد 

ر کسانی است که خیلی سریع اعتمهاد و راز کرد و تاوان سختی در انتظا
دل خود را برای دیگران می گویند و داستان زندگیشان را برای دیگران 
تعری  می کنند.دختر کولی در این قصه از اعتماد فاطمه سهو  اسهتفاده 
کرده و با شاهزاده ازدواج می کند اما دست تقدیر باعهث مهی شهود کهه 

و استقامت فاطمهه بهه ههدف خهود و  حیله گری او برملا شده و با صبر
نتیجه دسترنج خود برسد. این قصهبه وضوح نشهان دهنهده ارزشهمندی 

 صبر و گوش دادن به توصیه افراد باتجربه  می باشد
  

 «جمجمه»تحلیل اخلاقی قصه  - 
مکر و حیله در بیشتر قصه ای محلی اصفهان جایگاه ویهژه ای دارنهد و 

دختران اتفاق می افتد. در این قصه نیهز  این مکر معمولاً از طرف زنان و

حیله خاله و دختر خاله و سایر خواهران به خوبی نمایش داده شده است. 
در این داستان با وجود حیله های مکرر در دزدیدن تخم چشمای دختر و 
جازدن دختر خود)توس  خاله( به عنوان زن شاهزاده  بازهم قضا و قهدر 

ردد که حیله آنها رو شده و جان خود الهی و دست سرنوشت باعث می گ
را در این راه از دست بدهند. این قصه نشان دهنهده  قهدرت خداونهد در 
بخشش به بندگان بوده و اینکه همیشه دارا بودن یک فهرد یها خهانواده 
نباید باعث گردد که به افراد ندار توهین کرده و آنهها را نهاچیز شهمرند. 

ه مشهود بوده و بخشندگی جمجمهه تقابل بین خوبی و بدی در این قص
به عنوان قهرمان داستان هرچند که به ضرر او  مهی باشهد ولهی نشهان 

 .دهنده صبر و تحمل برای رسیدن به   هدف است
 

 «پادشاه هفت کشور و شاه لنتی»تحلیل اخلاقی قصه  -
در این قصه های عامیانه شهر اصفهان اعتماد به افراد بهی دسهت پها و 

جسمی فرصتی را بهرای موفقیهت در آینهده بها بازسهای  ناتوان به لحاظ
روحی و جسمی او فراهم می کند. در ایهن قصهه هها فهردی کهه دچهار 
مشکل شده توس  رهگذری که همان دختر پادشاه است کمک می شود 
در این میان همواره افراد باهوش و نخبگان هستند که کمک می کننهد 

ها نشان دهنهده عاقبهت بهد حق به حق دار برسد و در نهایت این قصه 
خیانت به افرادیست که با نیتی خیر به دیگران کمک می کنند.  در ایهن 
قصه پادشاه به عنوان فردی مستبد نشان داده شده و دختر او به عنهوان 
نماد تلاش و کوشش و زیرکی نمایان است. کسی مه فردی بی دست و 

کهه روزی بهه عنهوان  پا را چنان پرورش داده و کارها را به او یهاد داده
پادشاه در آن سرزمین معرفی می گهردد.در ایهن داسهتان نقهش زن و د 
ختران در فرهنگ و جامعه مطرح می شود  که می توانهد در تبهین ایهن 

ی جنسهیتی داستان از نظریه طرح واره جنسیتی استفاده کرد.طهرح واره
ی تا حد مجموعه ای سازمان یافته از دانش است. بنابراین از نظر مفهوم

زیادی مشابه کلیشه جنسیتی است. بر اسا  این نظریه  فرهنگ  نقش 
مهمی در رشد جنسیت دارد؛ این نقش از طریهق فهراهم آوردن مرجعهی 
برای شکل دادن طهرح واره ههای جنسهیتی انجهام مهی شهود. در ایهن 

کنهد و معتقهد های زنان را مطرح مهیخصو   بارنت مسألۀ تکثر نقش
جب اضطراب و فشار بیشتری بر زنان می شهود. وی است این مسأله مو

ضمن اشاره به این مطلب مهم که ایفای چند نقش عمهده بهه صهورت 
دارد که شود  بیان میهمزمان  موجب زایل شدن انرژی محدود فرد می

زنان در پاسخگویی به انتظارات و نیازههای ههر دو نقهش )خهانوادگی و 
های همسری  که با توجه به نقششغلی( با مشکلاتی همراه هستند؛ چرا 

که هر یک نیز از نظر ارزشهمندی و مرتبهه در ردة  …مادری  شغلی و 
ها فرد را دچار تعارض و گاهی تضاد بالایی قرار دارند  انجام هم زمان آن

(. نو  فرهنگ یه جامعه به زن در شخصهیت وی اثهر ۶4نقش می کند )
زن را د ر ذهن شنونده ایجاد گذار است .در این داستان  قدرت و توانایی 

می کند و اینک این ساختارهای جامعه ازجمله یه فرهنگ است که مهی 
تواند به تک تک اعضای جامعه خودش ار زش بده و نگاه جنسیتی تک 
بعدی به افراد ندهد.حتی اگر  یه زن باشد مهی تهو انهد در سهاختارهای 

 حکومتی   سیاسی  ..مششار کت نماید .



 (...ی )قصه های فولکلورسنت یشفاه یقصه ها ختیجامعه شنا لیشناخت و تحلنقش اخلاق در  دکتر حسین ابوالحسن تنهایی و همکاران:
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ات مهمهی کهه در طهول تهاریخ در معهرض تعبیرههای یکی از موضوع 
گوناگون قرار داشته و همواره دچار افراط و تفری  شده است  شخصهیت 
و جایگاه فردی  خانوادگی و اجتماعی زن است. نو  کارکردههای نقهش 
اجتماعی زنان در بستر تغییر اجتماعی و تحههولات فرهنگههی صههورت 

تغییر قانون  طبیعت اسهت و بهر آن  گرفتهه در ایران اتفاق افتاده است .
اسا  فردا با امروز متفاوت خواههد بهود. سههاختار اجتمهاعی جامعهه در 
معرض تغییرات بی وقفه است و البته مهی تهوان اشهاره کهرد کهه ایهن 
تغییرات تحت شهرای  خا  جغرافیایی و فرهنگی خا  ممکهن اسهت 

ابعههاد مختله  سریع ولی در جامعه دیگر کند باشهد. در سهالیان اخیههر 
خانواده در ایران تحت تاثیر فشار سنتهای فرهنگهی و نیهروی تغییهرات 
اجتماعی دسهت بهه تجدیهد ساختار خویش زده اسهت .هههومنز جامعهه 

 .شناسی راستین را بر مبنای اصول روان شناختی اسهتوار ی م دانسهت

همچنین بلومر با نظریه کنش متقابل نمادین بر این اصهل کهه انسهانها 
یشتر از آنکهه در برابهر اعمهال یکهدیگر صهرفاً واکهنش نشهان دهنهد  ب

اعمال یکدیگر را تعبیر یا تفسیر می کنند و بر اسا  معنهایی کههه بههه 
(. بلهومر ۶5آن اعمال نسبت میدهنهد واکهنش خهود را تنظهیم میکننهد.)

همچنین معتقهد اسهت که انسان در مورد کارهایش و نتهایج کارههایش 
به عبارتی با خود مشهورت مهی کنهد و از ایهن طریهق در  فکر میکند و

مورد سودمندی کار و علم خود قضاوت می کند و سهپس بههر مبنههای 
ایهن قضهاوت تصهمیم گیهری می کند  به عبارت دیگهر او اعتقهاد دارد 
که انسانها بر پایه تفسیری که از مو قعیت می کنند میتواننهد معههانی و 

نشها یا کنشهای متقابلشان به کار میبرنهد  تعهدیل نمادهایی را که در ک
بهه تهاریخ تمهدن و فرهنهگ جوامهع نگاهی(. ۶1کنند یا تغییهر دهنهد. )

ناپذیر بوده است. دهدکه نابرابری همواره واقعیتی توجیهبشری نشان می
ها  نابرابری میان زن و مرد از جمله مواردی است کهه در میان نابرابری
ههای بهه طهور مسهتمر مطهرح بهوده اسهت. تفهاوت در طول تاریخ بشر

ها و امتیازهایی که جامعه بهرای اجتماعی از قبیل شیوة زندگی و فرصت
اند. در مورد وجود نهابرابری  شود  موجب پیدایش نابرابریافراد قائل می

  ریشۀ نهابرابری را «ارسطو»و « افلاطون»نظریات متعددی وجود دارند. 
بر این عقیده بود که زنان « روسو»کنند. و میها جستجدر سرشت انسان

تر از مردان قرار دارند و این دلیلی به طور ذاتی از نظر عقل و شعور پائین
بایست نقش مسل  برای تسل  مردان و زیردست بودن زنان است و می

در خانواده به خاطر عدم توانایی زنان به مردان واگذار شود. اولین جهایی 
کنهد  نههاد خهانواده اسهت. او دسالاری را مطرح مهیکه روسو اصول مر

دانهد. بهه مهی کنترل زندگی زن را توس  رئیس خانواده )مرد( ضهروری
تواند دارای شخصیتی مستقل باشهد و از اسهتقلال عقیدة روسو  زن نمی

 بهره است.گیری و استقلال اقتصادی بیرأی  قدرت انتخاب  تصمیم
  جایگاه مناسب زنهان اسهت و بهدیهی از نظر روسو  فضای محدود خانه

گونهه امکانهاتی بهرای شهرکت در است در ایهن شهرای   زنهان از ههیچ
« جهان اسهتوارت میهل»اجتماعات و حق زندگی مدنی برخوردار نیستند.

-کند  از وجود تبعهیضکه از نظام پدرسالاری دفا  می« روسو»برخلاف 

های شهغلی فرصتهای شدید دربارة تحصیل و آموزش و کمبود یا نبود 
  گسترش آموزش و «میل»کند. به اعتقاد برای زنان در جامعه گفتگو می

های شغلی برای زنهان  دارای منهافع و تهأثیرات در اختیار نهادن فرصت
با تعری  کهارکردگرایی طبیعهی « میل»مهمی در جامعه است. بنابراین  

زن و مرد  که منشأ تفاوت رفتارهای« روسو»و « ارسطو»زنان در فلسفه 
ورزد و دانسهتند  مخالفهت مهیو توانایی عقلی آنها را عاملی طبیعی مهی

تفاوت رفتاری مرد و زن را در جوامع وابسته به نو  و کیفیت آموزشی و 
داند که بدون شرکت   می«روسو»برخلاف « میل»داند. محیطی آنها می

ه زنان در سرنوشت خودشان  ههیچ موفقیهت و پیشهرفتی بهرای خهانواد
حاصل نخواهند شد. گرچه استوارت میل یکی از اندیشهمندان پیشهرو و 
اولیۀ فمینیستی بود  اما با دفا  از نظام سنتی خانواده  بها صهراحت ایهن 

کرد که اگر کسب درآمد زنهان باعهث شهود تها آنهان از نظر را دنبال می
کارهای خانه و پرورش کودکان باز بمانند  بهتر اسهت کهه از آن چشهم 

که به استقلال اقتصادی زنان چه « هریت تیلور»برخلاف « میل»ند. بپوش
در دوران تجرد و چه در زمان تأهل باور داشت  به این نهو  از اسهتقلال 

اعتمهاد داری شهود  بهیاقتصادی که باعث غفلت از کارهای خانه و بچه
 بود.

دیرزمانی اسهت کهه رابطهۀ بهین دو جهنس و تبعیضهات علاووه  بر این 
ی آن مورد بحث و بررسی متفکرین قرار گرفته است. برخی ریشۀ اجتماع

اند و بر این بندی را براسا  سرشت طبیعی زن و مرد انگاشتهاین تقسیم
باورند که هر یک از این دو جنس بر مبنای کیفیت خلقت خهود مسهتعد 

 اند.ای وظای پاره
سیتی اسهت های مربوط به امور زنان ناشی از نابرابری جنامروزه تبعیض

هایی در زمینۀ تقسیم ناعادلانۀ منابع  تواند از مسایل و محدودیتکه می
ههای جنسهیتی را از آغهاز آموزش  اشتغال و ازدواج منتج شود.افراد نقش

آموزنهد. در ایهن فرآینهد کودکهان  کودکی در فرآیند اجتماعی شدن می
مردان  ها و رفتارهایی را که در یک فرهنگ خا  مختص زنان یاارزش

کنند. تلاش برای ارتباط دادن معیارهای نقهش شوند  کسب میتلقی می
جنسیتی به پسران و دختران و شکل دادن رفتارهای متفاوت در آنهان از 

ههای شود  این معیارهها از طریهق شهیوههمان آغاز خردسالی شرو  می
-شهود و جامعهه آن را تقویهت مهیتربیتی در خانواده آمهوزش داده مهی

گیرد کهه در بعیض جنسی از همان ابتدا اشکال متعددی را در برمیکند.ت
یابهدو های اجتماعی به صورت آشهکار و نهفتهه تجلهی مهیتمامی جنبه

های رفتاری دوگانه و قالبی در برخوردهای اجتمهاعی و اقتصهادی شیوه
-هها و پهیشآمیز نسبت به مردان و زنان  ناشی از همان کلیشههتبعیض

های جنسی مانند در جامعه است. به عبارت دیگر کلیشه های افرادداوری
ای تاریخی ه اجتماعی دارد کهه دربهارة های نژادی و قومی  ریشهکلیشه

فرودستی یک جنس و برتری جنس دیگر در شرای  مختل  اقتصهادی  
های داوریپردازد.یکی از مهمترین پیشاجتماعی  فرهنگی و سیاسی می

ی زنان و مردان است که بارها مطرح شهده و اجتماعی  عوامل بیولوژیک
آن کوچک بودن حجم مغز زنان و کمی هوش در میان آنان است.امروزه 
ثابت شده که مردان و زنان از قوة هوش و احساسات و توانهایی تحلیهل 
یکسانی برخوردارند  لذا تفاوت میان دو جنس در عملکرد مغز  نبایهد بهه 

مهداد شهود و ههیچ نهو  تبعیضهی در معنای تفاوت در توانایی تفکهر قل



   ی )قصه های فولکلور(...سنت یشفاه یقصه ها ختیجامعه شنا لیشناخت و تحلدکتر حسین ابوالحسن تنهایی و همکاران: نقش اخلاق در 
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ههای آنهها در خصو  شایستگی و صلاحیت مردان و زنان یا نهابرابری
 (. ۶۲کند )تقسیم کارهای اجتماعی و فرهنگی را توجیه نمی

 

 گیرینتیجه
در بررسی قصه های شفاهی اصفهان که برگرفته از شهرای  حهاکم بهر 

های عامیانه در محله زمان سروده شدن و  بر اسا  آداب و رسوم و باور
های مختل  در شهر اصفهان و شهرهای اطراف آن بیان شده اند مهی 
توان گفت که برخی از قصه ها با اختلافاتی ناچیز در بین برخی از اقهوام 
و طوای  در اصفهان نقل شده ا ند و سینه به سینه بهین مردمهان بیهان 

نوان کرد کهه شده اند. در بررسی قصه های شفاهی بیان شده میتوان ع
رو  یشفاه انیب ییاست  قصه گو یلیتخ ای یواقع تیروا یدادیقصه رو

قصه به مخاطب است. قصهه گهو بها هنهر  یدر رو و زنده و ارائه جسمان
قصه را بهه  یرهایاستفاده از زبان وبا حالت صورت و بدن عناصر و تصو

نشهان از  ییدهد زنده بهودن قصهه گهو یطور زنده به مخاطب نشان م
قصهه را در  اتییهجز هیدر آن مخاطب در ارتبهاط دو سهو هدارد ک ینییآ

 یرهایتصو نشیکند. نقش شنونده شرکت فعال در آفر یم لیذهن تکم
داسهتان در  یدادهایهها و رو تیچندگانه اعمال شخص یزنده احساسها

 شیاز هنهر نمها یشهکل ییذهن بر اسا  اجرا قصه گو است. قصه گهو
 یوشنوندگانش عنصهر اساسه وقصه گ نیب میاست. تعامل مستق یتعامل
قصه گو واکنش  یاست. شنونده به گفتارها و کردارها ییقصه گو ۀتجرب

اسهت.  یمشهارکت یندیاز نظر طرح قصه فرا ییدهد. قصه گو ینشان م
شنوند  آن طور که  یشنوندگان قصه آن را به طور منفعل از قصه گو نم

 ر صهحنهیتصو چیقبهل هه هستند. قصه گواز ونیزیو تلو لمیتماشا گر ف
باشهد  فهراهم  یخیتار ةدور ای تیرا که مربوط به شخص یلباس ای ییآرا
 دیهراشنوندگان براسا  گفتار او وتجربه هها و عقا زهایچ نیکند. ا ینم

راه ارائه قصه  نیدتریاز مف یک.همواره ی (.ندینیآفر یخودشان در ذهن م
 ییقصه  قصه گو امیال پ  و انتقو سایر مخاطبین به کودکان و نوجوانان

 یتوان تعداد مخاطب ها یم ییبرنامه قصه گو یو اجرا لیاست. باتشک
رنهگ   یعموم یتوان به قصه ها یم ییداد. با قصه گو شیقصه را افزا

بچهه  یرارا به ییقصهه هها نیچنه رتریدلپذ یانیداد و با ب یمحل ییو بو
د بازگو کهرد. هستن یمتفاوت یها تیفرهنگ ها و ملاخلاق  که با  ییها

قصه اشاره کرد از جمله: قصه  دیاز فوا گرید یتوان به بعض یبه علاوه م
و سهطح  ردیمورد استفاده قرار گ یقو یتواند به عنوان محرک یم ییگو

مطالعهه آنهان را  ةکودکان و نوجوانهان را بالها ببهرد و حهوز یکتاب خوان
. قصهه زندیانگدهد و ذوق علاقه به کتاب خواندن را در آنها بر  گسترش

 "قدرت درک"و  "مخاطبقدرت خواندن " ان یتواند فاصله م یم ییگو
 وجود دارد.  افرادفاصله در غالب  نیببرد ا نیاو را از ب

سهنت هها   خیاز روزگاران کههن تها کنهون  تهار زیدر استان  اصفهان ن
قصه  لهیبه وس ی و اخلاق اجتماعیها و غرور قوم یمذهب  آداب قهرمان

 شیافزااین قصه ها موجب  منتقل شده اند. گریبه نسل د ینسل گوها از
  هها شههیر بها فرهنهگ ومخهاطبین  ییآشهنای مخاطبین  اخلاق لیفضا
بهبههود مهههارت در خواننههدگان و شههنوندگان   یمهههارت کلههام شیافههزا

ی  توانهایی بیشهتر در گسهترش افهق فکهر  تیهخلاق شیافزای  داریشن
 می گردد.  یبا شرا ییارویروتوانایی  برقراری ارتباط اجتماعی  ارتقا 

قصه های شفاهی تابع فراروایت های اخلاقی جامعه هستند و به همهین 
دلیل  میتوان انتظار داشت که این قصه ها تحت تاثیر همهان فراروایهت 
ها به لحاظ موضوعی و سهاختاری دارای شاخصهه هها و اسهتانداردهای 

تی ادبهی  ادبیهات ههر شهناخدر نگرش جامعهمشخصی باشند. همچنین 
  علاوه بر رویکردهای زیباشناختی و هنهری  نقهش آشهکار و قابهل دوره

اجتمهاعی و فرهنگهی  اخلاقی  های گوناگوناعتمادی در شناسایی جلوه
های متعدد چون اصهطلاحات  در کنار کلیشه قصه هاجامعه دارد. در این 

ی محلی برگرفته از تمثیل ها و کنایه هاها و سوگندها  از کنایات  نفرین
شهده اسهت کهه  فراوانی استفاده فرهنگ عامیانه شهر اصفهان به تعداد

پسند کردن آن  مها را ضمن شیرینی و جذابیت بخشیدن به متن و مردم
ها  هها و ضهدارزشش  ارزاین مهرز و بهوم ها و باورهای مردمبا اندیشه

دینی و مذهبی اصول اخلاقی  آیین عیاری  نقش زنان در جامعه  مسائل 
 .کندو غیره آشنا می

 

                 خالقیا یمالحظهها
در این پژوهش مروری با معرفی منابع مورد استفاده  اصل اخلاق امانت  

 داری علمی رعایت و حق معنوی مولفین آثار محترم شمرده شده است.
 

 هنام واژه
 Islamic world .1 جهان اسلام

 Islamic architecture .2 معماری اسلامی

 Indoor bridges .3 پل های سرپوشیده

 Palace .4 کاخ

 Mosque .5 مسجد

 Isfahan Iranian culture .6 فرهنگ ایرانی اصفهان

 Popular culture .7 فرهنگ عامه

 Ethical patterns .8 الگوهای اخلاقی

 Ethics .9 اخلاق

 Fictional oral stories .10 قصه های شفاهی داستانی

 Mass culture .11 فرهنگ توده

 People's culture .12 فرهنگ مردم

 Frankfurt School .13 مکتب فرانکفورت

 Structurism .14 ساختارگرایی

 Ethical analysis .15 تحلیل اخلاقی
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