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 چکیده
ریراا بیا  .شناسیی ریراا اسیتها، الگوی ریختقصّهبندی و تجزیه و تحلیل ساختار و قالب های طبقهترین شیوهیکی از بهترین و دقیق

رغم تنوع و تکثر از نوعی وحیدت و هااننیدی برخوردارنیدر در مقالیه ها بهقصّهرسید که این  های رریان روسی به این نتیجهقصّهمطالعه 

اشیر  درویشییان بیا رویکیردی گیردووردی علی های میردم اییرانافسیانهاز کتاب  تیزتنتاتی و  تقدیر،؛ هایرو سه داستان با نامریش

و  های یادشیدهی قرارگرفتیه اسیت تیا نگیونگی تطبییق داسیتانشناسیی ریراا میورد بررسیالگوی ریخت براساستوصیفی و  -تحلیلی

قیوانین  ها وداسیتانسیاختار کلیی ایین ها با الگوی رراا نشیان داده شیود و ها و در نهایت میزان انطباق ونقصّهها، حرکت خویشکاری

های افسیانههای انتخیاب شیده از صّهقدهد که اوالً الگوی رراا بر های صورت گرفته نشان میگرددر نتیجۀ بررسیمشخصحاکم برون 
ویک خویشکاری تعریی  شیده در الگیوی ریراا در سیه داسیتان انتخیاب شیده، هاچنین از مجاوع سی رقابل تطبیق است مردم ایران

های جدییدی شیده و در هیر کیارکرد مصیداقها کاستهقصّهوهشت مورد مطابقت دارد، با این تفاوت که از شاار اجزای سازنده بیست

هکنند؛ امیا قیااً یکدیگر را دنبال میتها مسشده حرکتهای بررسیشده استر افزون بر این در داستانافتی بیا دو حرکیت « تییزتن» قصیّ

 وغاز شده که رایان یکسانی دارندر

 اشر  درویشیانرهای عامیانه، علیقصّهشناسی، خویشکاری، رراا، ریخت ها:کلیدواژه
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 . مقدّمه8

شیناس رد ساختارگرایانه و فرمالیستی است کیه نخسیتین بیار والدیاییر ریراا، مردمشناسی رویکریخت

شناسیی یکیی از اصیطتحاتی اسیت کیه در علیوم ریختکار بردر ها بهقصّهن را در زمینۀ مطالعۀ روس و

کیاربرد دارد و از لحیاو وااگیانی بیه معنیی غیره  ادبیات و ،یشناسجامعه شناسی،زیست ؛متعددی مانند

های شیوه اصطتح ادبی یکی از شناسی درریختر (21: 2911رراا، ) «هاستسی و شناخت ریختبرر»

قالب این وثار است که رراا برای اولین بار به تبعییت  تحلیل ساختار و تجزیه و ،قصّهبندی تنظیم و طبقه

 ر ریراا(215: 2911 خدیش،نرک: ) رشناسی نامیدرا ریخت هاتفرمالیس ۀنظری ایده و شناسان،از زیست

خیود گرایانۀ روش سیاختار ررییان قصّۀتاریخی  هایریشه و نرریا هایقصّهشناسی ریختهای کتابدر 

تیوان در انیواع بندی را میرریان شرح و بسط داده و مدعی شده است که این طبقه قصّه بندیطبقهرا در 

ارنید کیه از طرییق کارهیای اشیخا  یک ساخت واحید د هاقصّه ۀهابه عقیدۀ رراا  کاربردرهبها قصّه

 قابل ریگیری استر قصّه

که خواننده از وجیود ون  دارند یک ساختار بنیادی، هاقصّه از یکشناسی رراا هر در نظریۀ ریخت 

تیوان ایین میی ،های عامیانه ننین ساختاری داشته باشندقصّهبنابراین اگر  ر(9:2932اصغری، ) رخبر ندارد

ر روی شناسیی را بیریختالگیوی ر هرننید ریراا ریاده کیردنیز  های عامیانه ایرانیقصّهالگو را بر روی 

هاما تحقیقات نشان داده که این رویکرد قابیل تعاییم بیر روی  ،کردهای رریان روسی ریادهقصّه های قصیّ

تاتیی و تقدیر، ؛ هایبا نام قصّهشناسانه سه رو، هد  مقاله بررسی ریختینازا سترا هاهاۀ اقوام و ملت
 ویشیان بر رایه دیدگاه رراا استراشر  دراثر علی های مردم ایرانافسانهاز کتاب  تیزتن

هیا بیا ها و تطبییق بیشیتر وناز مجوعۀ یادشیده، بسیامد بیاالی خویشیکاری قصّهلیل انتخاب این سه د 

یین تفیاوت گردد، با امیها مشخصها و حرکتاشخا ، خویشکاری ؛استر در این مقاله الگوی رراا

ها کاهش یافته و در هر کارکرد مصادیق جدیدی رییدا شیده اسیت کیه در قصّهکه شاار اجزای سازنده 

هجادو است که در این ، شناسی ررااعامل اصلی ریختهای روسی وجود ندارند؛ قصّه بیا توجیه  هاقصیّ

 رقابل ذکر است معجزه الهی نیز به فرهنگ استمی اقوام ایرانی در کنار جادو،

در کرمانشیاه  ق هییر 2912نویس و رژوهشگر تواناند در سال اشر  درویشیان نویسنده، داستانعلی 

به دنیا ومدر وی تحصیتت ابتدایی تا دبیرستان خیود را در کرمانشیاه گارانید و سیرس بیرای تیدریس و 

ۀ مشیاوره معلای به روستاهای اطرا  کرمانشاه اعزام شدر رس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشیت

ی ون زمان، جتل ول احاد، سیاین دانشیور و وشنانامدر دانشسرای عالی تهران و وشنایی با نویسندگان 
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 جدی وغاز کردر طوربهغیره نویسندگی را 

سبک سوسیالیستی وثار درویشیان ناشی از شرایط زندگی اجتااعی خود و روستاهای محل تیدریس  

مجاوعیۀ  ر، وبشیوران و غییره بازتیاب دارد21سیلول ابیری، های وی است که در وثاری هاچیون سیال

ا خنیدان مهابیادی ای نوزده جلدی اسیت کیه بیا هاکیاری ر یهای عامیانه مردم ایران، مجاوعهداستان

ای در جهیت  یبط و ثبیت اسیتر گیردووری ایین مجاوعیه خیدمت ارزنیدهشیدهتألی  و گیردووری

 اندرشدهل منتقلسینه و نسل به نسبه ینه سهایی است که قصّه

هشناسی دستیابی به زیرساخت، تجزییه و تحلییل اهایت و  رورت بررسی رویکرد ریخت  های قصیّ

ننانکه از زمیان طیرح ایین الگیو از سیوی ریراا  رایرانی و از سوی دیگر اهایت جهانی این نظریه است

های دربیارۀ داسیتان انیدرکیردهاسیتفاده ونهیان ازهای مردم جقصّهرژوهشگران زیادی در تحلیل  تاکنون

 :شودها مطرح میها این ررسشون با توجه به ساختار کهن و عامیانه های مردم ایرانافسانه

 های مردم ایران است؟شناسی رراا قابل انطباق با افسانهویا الگوی ریخت 

 ؟نه ساختاری دارند های مردم ایرانافسانهاز کتاب  تاتی و تیزتن؛ تقدیر، هایقصّه 

 نگونه است؟ قصّه رکت داستانی در این مجاوعهح 

 پژوهش ة. پیشین8-8
شناسیی ریخت اسیت، نیاا کتیابگرفتیهشناسیی انجیامازاین در زمینیه ریختیشریاز جاله وثاری که 

شناسی اثر با توجه بیه ممیاون در قالیب شناسی را فرمریخت»از محاد حسینی است که قرون  هایقصّه

ر با توجه به تو یحات مؤلی ، (1: 2911 حسینی،) «داندای مشخص میتهیک شکل هندسی به گرد هس

(ر دیگییر، کتییاب 1: 2913 )یوسییفی نکییو، رروش اییین کتییاب بییا روش رییراا کییامتً متفییاوت اسییت

 راسیتانتشار یافته 2931که در سال  اثر محادجواد جزینی است های مینی مالیستیشناسی داستانریخت

 اند که عبارتند از:هایی نیز با الگوی رراا انتشار یافته، مقالههای یاد شدهافزون بر کتاب

(، نویسیندگان 2932،جواد اصغری و زینب قاسای اصیل« )هزار و یک شبشناسی ریخت»در مقاله  

هیا از دییدگاه وی مو یوع را میورد با تبیین الگوی رراا و تعری  حرکت داستان و نحیوۀ ترکییب ون

  راندهای داستان را ترسیم کردهای مربوط به ساختار متن و حرکتبررسی قرار داده و ناوداره

نویسنده داستان شیخ صنعان را  (2911  ،فاطاه مجیدی« )شیخ صنعان شناسی داستانریخت»مقاله در  

ها، زمییان، مکییان، خویشییکاری ،شناسییی تجزیییه و تحلیییل کییرده و بییه قهرمانییان داسییتاناز منظییر ریخت

عبیدالرزاق صینعانی، ؛ های مشیابهقسیم ناوده و سرس این داسیتان را بیا داسیتانها تها و حرکتانگیزش
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   راستکردهابوعبداهلل اندلسی، راقاللیل، موذن بلخ، ولی سارقندی از نظر ساختاری مقایسه

اسیت نگارنیده کوشییده (2913، مینا بهنام)« شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقیریخت»در  

-2 کند و مباحث زیر را تبیین نااید:شناسی بررسیرا با توجه به اصول و مبانی ریختتا داستان حسنک 

بررسیی  -9 رهیای موجیود در داسیتانها و نقشوشینایی بیا شخصییّت -1 رنگونگی وغاز شدن داسیتان

هیار هیا و واکنشت و معلیولی ییا کنشبررسی روابط عل -1 راشخا کارکرد و خویشکاری هر یک از 

بررسی بحیران  -1 رهای زمانی میان حوادث داستانر ترتیب ارائه اطتعات با توجه به روابطتحلیلی ب -5

 ریهقیبهای رایانی از ختل روایت دریافت -1 رزایا گره تنش

( 2913 ،عبدالاجید یوسفی« )یر سور وبادی و طبریسریامبران در تف هایداستانشناسی ریخت» مقالۀ 

کیرده و ویشکاری داستان ریامبران را در تفاسیر طبری و سوروبادی بررسییوشش مورد خنویسنده بیست

اسیت کیه در مییان متیون مقیدس روابیط بینیامتنی رسیدهها ررداخته و به این نتیجهای ونهبه بیان شباهت

 محکای وجود داردر

 ،شییرین و خسیروشناسیی ریخت ؛ازجالیهبیا مو یوعاتی شده مقاالت دیگری افزون بر مقاالت یاد 

شناسیی ، ریخیتو داسیتان سییاوششیاهنامه  هایاسیطورهشناسیی موش و گربیه، ریخیتشناسی ریخت

، شناسی مجالس سبعه و فیه ما فییهشناسی جنگ مازندران، ریختلیای عطار، ریختاالوتاکرۀحکایات 

نیاا و هفیت ریکیر نظیامی  شناسییریخیتسیاک عییار،  شناسیریخت گرشاسب نامه، شناسیریخت

 استرشدهمنتشر

 انیدعبارتهای زیر نیز دفاع شیده اسیت کیه رایان نامهاز شناسی با الگوی رراا در زمینه رویکرد ریخت

 از:

هبیا تکییه بیر  نظریه والدیایر رراا براساسهای عامیانه ایل قشقایی قصّهشناسی ریخت های دو تییره قصیّ

الگیو والدیاییر ریراا بیا  براسیاسوی های مثنقصّهشناسی ریخت ر(2931 ،نسبرارساقانی و ایگدر )قره
شناسی ریراا در داسیتان سییاوش سازی الگوی ریختریادهر (2913ی، فیس) تکیه بر ده داستان از مثنوی

گرفتیه در زمینیه ریشیینه ریژوهش، های صیورتبا توجه بیه بررسییر (2932 یی،کهدو) شاهنامه فردوسی

 استرصورت نگرفته هشاین رژومشخص گردید هیچ تحقیق مستقلی دربارۀ مو وع 

 شناسی پراپیختر. مباحث نظري 8-6

ایین وااه بیا ننیین تعریفیی  (ر21: 2911رراا، نک: ) «هاریختبررسی و شناخت  »یعنی 2شناسیریخت

                                                                                                                                                          
1. Morphology 
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شیود: متیاکر می های نقید ادبیینظریه روشر نارلز برسلر در کتاب معادل اصطتح ساختارگرایی است

 -یعنیی النیگ ون  -نگونه معنای یک داسیتان از سیاختار فراگییر ون دهند که میساختارگرایان نشان»

شیناس روس، زبان نفردر برای مثال والدیاییر ریرااگیرد و نه از مماون جداگانۀ هر داستان مت میأنشِ

هبنیابراین تحلییل وی، تایامی  هیا را وشیکار کیرد؛های رریان را بررسی کیرد و النیگ ونقصّه های قصیّ

)برسیلر، « دهنیدویک عنصر ثابت مبتنیی هسیتند کیه بیه ترتییب روی میهای رریان بر سیقصّهعامیانه یا 

گییاه و  دهندۀبررسیی و شیناخت اجیزای تشیکیل» به معنیای شناسیشناسی در گیاهریخت(ر 212: 2913

ی سیاختارهاتحقییق در » بیه معنیایدر ادبیات  هاچنین ر(1: 2911)رراا،  «است ها با یکدیگرارتباط ون

بندی در ادبیات که بتواند وثار ادبیی را هاستر هر نوع تقسیمی ونهاگونهادبی و شناسایی اشکال و  وثار

 (ر9: 2911)مجیدی،  «شناسی استشکل مقولۀکند از تاایز یی مهامشخصه براساس

ههاستر رژوهشگران رییش از او قصّهبندی ۀ تقسیممسئلهای رراا، ترین دغدغهیکی از اصلی  ها قصیّ

هاما رراا دنبال تحلییل سیاختارگرایانۀ ؛ کردندبندی میایه طبقهنابر مبنای مو وع یا درو را ها بیود قصیّ

هیا انجیام قواعد صیوری ون براساسی جادویی را هاافسانهبندی رراا دسته(ر 15: 2911مارتین، نرک: )

واحید  براساس هایتحکاتوصی   ؛این اصطتح را به معنی ویشناسی خواندر داد و کار خود را ریخت

رراا اساس کار خود را  کاربردرهب کل حکایت و ها و مناسبات این واحدها با یکدیگرون دهندۀتشکیل

های سیازندۀ رایر سیازد، اجیزکه این مقایسه را امکانداند و برای اینها میقصّهمقایسه ممامین  های قصیّ

رردازدر رراا نتیجۀ کار خود را های ون میسازه ها برحسبقصّهسازد و سرس به مقایسۀ میرریان را جدا

بیه معنیای عایل شخصییّتی از اشیخا   2یشکاریخو ر(13: 2911رراا، نرک: ) رنامدشناسی میریخت

هاست که از جهت اهایتی که در جهیان عالییات  قصّه ر ریراا (59هایان: ) رشیودیمدارد تعریی   قصیّ

کنیید، امییا کارهییای ونییان و هییا تغییییر میات ونها و هاچنییین صییفمعتقیید اسییت نییام قهرمییان داسییتان

ه به اغلب کارهای مشاب قصّهگرفت که در یک توان نتیجهبنابراین می؛ کندهایشان تغییر نایخویشکاری

هشودر این امیر مطالعیه میدادههای مختل  نسبتشخصیّت را بیرای خویشیکاری قهرمانیانش میسیر  قصیّ

تواننید جیایگزین موتیی  ییا عناصیر هایی هسیتندکه میسازهسازدر خویشکاری اشخا  داستان ون می

ههای شوندر به این ترتییب خویشیکاری شخصییّت ههای بنییادین ، سیازندهقصیّ  رشیوندمحسیوب می قصیّ

 ر(51هاان: نرک: )

و برای هریک اعتئیم اختصیاری در  شااردمیرریان بر هایقصّهخویشکاری که رراا در  ویکسی 

                                                                                                                                                          
1. function 
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صحنه وغازین، غیبت، نهی، نقض نهی، خبرگیری، خبردهی، فریبکیاری،  از: اندعبارت نظر گرفته است،

دهنیده، مقابلیۀ وغیازین، عزیایت، بخشینده، واکینش  گری رویداد ربطهادستی، شرارت، نیاز، میانجی

قهرمان، تدارک یا دریافت شیء، انتقیال مکیانی مییان دو سیرزمین، راهنایایی، کشیاکش، دا، کیردن، 

رایرد، بازگشت، تعقیب، رهایی، رسیدن بیه ناشیناختگی، التیام می قصّها کابود وغاز ریروزی، بدبختی ی

هیر ییک از  رایه، حل مسئله، کار دشوار، رسوایی، شناختن، تغییر شکل، مجازات، عروسییرادعاهای بی

بیه اختصیار  خویشیگاریر عناصیر 1 جیدول نوشتریها با تو یح و عتئم اختصاریشان در خویشکاری

عنصر شرارت، دارای اهاییت زییادی اسیت، نراکیه  هاز میان این خویشکاریا داده شده استرتو یح 

با کابیود و  قصّهدر مواردی که عنصر شرارت نباشد، حرکت  شودرحرکت واقعی داستان را موجب می

هایان: نرک: ) رانجامیدمی ،(W) و با گاشت از خویشیکاری مییانجی بیه ازدوا شود وغاز می (a)نیاز 

ها از الفبیای رراا در تعیین ناادها برای هفت کارکرد اول از الفبای روسی و دیگیر خویشیکاری ر(219

در بررسی هریک از داستان ها عتوه بر عنوان اصلی خویشکاری از عتئم انگلیسی استفاده کرده استر 

 اختصاری نیز استفاده شده استر

ه تنها در جهت ریوند با کر متغیری هستند صاشناسی هاان عنمو وع اصلی ریخت ،رراا یۀنظر براساس

تغیییرات فرهنگیی و  واسیطۀاین عناصر متغیر به  ها باید مورد توجه و بررسی قراربگیردراین خویشکاری

ها را بایید خویشیکاری شیوندری جدید تبدیل مییهاصورتتغییر به  ی جدید،هااندیشهاجتااعی و نفوذ 

نرک: ) رهیا هسیتند، تعریی  و توصیی  کیردانجام دهنیدۀ ون شودهایی که تصور میجدا از شخصیّت

ای از خویشکاری به وجود ریوندند و حوزهها به یکدیگر میبسیاری از خویشکاری (ر291: 2911رراا، 

های عالیات دهندگان متناظر خود مطابقت دارند و در واقع حوزهها در کل با انجاموورندر این حوزهمی

بنیدی و بیرای های هر داستان را به هفت نیوع طبقه(، هاچنین رراا شخصیّت212هاان: نرک: هستند )

 هرکدام یک حوزه عال تعری  کرده است:

 و حوزة عملیات آنان قّصهبندي اشخاص . حوزه8 جدول

 عملیات تصاري حوزةعالئم اخ عملیات حوزة شخصّیت

 A.H.Pr شرارت، کشاکش، تعقیب شریر -2

 بخشنده -1
اولین کارکرد بخشنده، تدارک یا 

 دریافت شیء
D.F 

 یاریگر -9
انتقال مکانی میان دو سرزمین، رفع 

 مشکل، رهایی، حل مسئله، تغییر شکل
s.N.TG.K.R 
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 شاهزاده خانم و ردرش -1
ازدوا ، مجازات، شناختن، رسوایی، دا، 

 کردن؛ کار دشوار
J.M.xW.U.Q.E 

 B ری رویدادمیانجیگ گسیل دارنده -5

 قهرمان -1
واکنش قهرمان، مقابله وغازین، عزیات، 

 ازدوا 
E.W.↑C 

 W.↑C. مقابله وغازین، عزیات، واکنش قهرمان قهرمان دروغین -1

ها به طبقۀ عناصر ریونددهنده تعلق دارنیدر مطابقیت هیر های دیگری هم وجود دارد، اما ونشخصیّت 

ندرت بیه طرییق واحیدی تعریی  شیده اسیتر ییک عالشان بهگانه با حوزه های هفتیک از شخصیّت

تواند در نند حوزه فعالیت داشته باشد، یا یک حوزۀ عایل بیین ننید شخصییّت مشیترک شخصیّت می

 (ر53: 2912 رراا،نرک: ) رباشد

سیازد: میراد از هیای داسیتان را ایین گونیه مطیرح میها انگییزش و حرکترراا بعد از خویشکاری 

سیازدر ها را بیه انجیام کارهیای مختلفیی وادار میکه ون است قصّهیل و اهدا  اشخا  ها، دالانگیزش

ها جز ناراییدارترین و اما با وجود این انگیزش بخشد؛ای کامتً زنده و متاایز میصبغه قصّهها به انگیزش

هسیتند و  هقصیّ منبعیث از جرییان عالییات  قصّههستندر بیشتر کارهای اشخا   قصّهترین عناصر ثباتبی

هعنوان نخستین خویشکاری بنیادی به« شرارت» تنها ریراا، نرک: ) ر، نییاز بیه انگییزش ا یافی داردقصیّ

وفرینید بیه ایین ای میهر عال شرارت بار جدییدی، هیر کابیود ییا نییازی حرکیت تیازه (ر259: 2911

ندین حرکت داشته ماکن است ن قصّه(ر یک 12: 2912 )رراا، رگویندمی 2ها در فرانسه رارتیحرکت

ههیایی را کیه کنیم، بیش از هر نیز باید تعیداد حرکتمیباشد و هنگامی متنی را تجزیه و تحلیل از  قصیّ

معین سازیمر یک حرکت ماکن است مستقیااً به دنبال حرکت دیگیر بیایید، امیا  ،ون تشکیل شده است

ز شیده اسیت متوقی  گیردد و ها در هم بافته شوند، بدین ترتیب بسطی که وغیاماکن است که حرکت

 (ر219: 2911رراا، نرک: ) رحرکت جدیدی به وسط کشیده شود

 هاي مردم ایرانافسانهشناسی پراپ بر . تطبیق رویکرد ریخت6

 تقدیر قصّة. 6-8

هایی که سینه به سینه از مردمیی بیه مردمیان افسانه»شود: اشر  درویشیان در کتاب خود یادوور مییعل

ها سرنوشیت را ای عایومی اسیتر در ایین افسیانهیری ون مسیئلهناریا یرتفسی، نقید و دیگر رسیده اسیت

کردن سیر قما و قدر کاری عبث و بیهیوده اسیتر به هر تاهیدی برای عوض توان تغییر داد و دستنای

                                                                                                                                                          
1. partie 



 8931 بهار ،62فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، سال هشتم، شمارة  02
 

تردیدی نیست که تقدیرگرایی ریشه در باورها و فرهنگ مردم دارد و البته مرتبط با حیوادث گونیاگون 

 (ر12: 2911)درویشیان، « لت و ورزوهای بر باد رفته او استیخ ررفراز و نشیب یک مو تار

کند نقیش مهیم سرنوشیت و بیان می ی جادوییهاافسانهشناسی ریختای که خدیش در کتاب نکته 

هایی برای تغییر سرنوشیت صیورت از ون گریزی نیست و گرنه گاه تتش قصّهتقدیر است که قهرمان 

ها تقیدیر تیوان گفیت در افسیانههاگی محکوم به شکست و ناکامی است تا جایی کیه می گیرد ولیمی

 (ر11: 2911خدیش، نرک: ) راستجانشین حمور خدا شده

 . خالصة داستان6-8-8

الهاک شاه حاکم شهر سفید جانشینی برای حکومیت ریس از خیود نداشیت، روزی بیرای رفیع دلتنگیی 

برای اقامت بود که در غاری با تقدیرنویسی مواجه شید و از درد راهی شکار شدر شب در ری رناهگاهی 

کرد در حق او دعا کند تیا و از ریر تقا ا کردبرای ریر تقدیرنویس تعری  اوالدی و سرگاشت خودبی

که فرزند دختری در راه دارد امیا بیا فرزنید  ریر در جواب به او مژده داد رخداوند به او فرزندی عطا کند

بیا وزییر خیود  خواهدکردر شیاه کیه از ایین مو یوع ناراحیت شیده بیودکنیزی ازدوا و وع غتمنامشر

دیوار یک قلعیه را بیر را در میان گااشت، کنیز را شناسایی کردند و دست و رای او را بستند و  مو وع

ن دنیاومد و در زیر دو سنگ بزرگ در امیارد اما از تقدیر الهی فرزندش بهکردند، کنیز مُروی او خراب

 از ونبرد و در مییان ایین گلیه ییک بیز اش را به ون مکان میماندر نورانی بر حسب عادت هر روز گله

گرفیت و طفیل را مییان ریرزنی بود که هر شب دید که بز شیری ندارد، روز بعد نوران بیز را تحیت نظر

 یرزن سرردررکرد و او را به ها ریداسنگ

دل به گردش و جویاشدن احوال رعیت و مالکیت رفتنید رس از نند سال، شاه و وزیرش با لباس مب 

گزیدند که ریر زنیی بیا رسیری جیوان بیا یکیدیگر زنیدگی مسافر در منزلی اقامت عنوانبهو هنگام شب 

از رییرزن ررسیید: وییا فرزنید خیودت اسیت؟ رییرزن جزئییات گاشیته را  کردر وزیر مشکوک شد ومی

ای بیه وزییر ک است و نقشه قتل جوان را کشیدند و نامهتعری  کرد و شاه متوجه شد فرزند هاان کنیز

سرس ر رسیدن این رسر او را بکش و ریکرش را از دروازه شهر وویزان کن محض به دست نپ نوشتند:

حییاط قصیر شیاه مشیغول  ریک به دربیار فرسیتادندر جیوان در عنوانبهرسر جوان که جهان نام داشت را 

نگونیه بیه  که د و عاشق یکدیگر شدندر شاهزاده خانم از رسر ررسیدکه دختر شاه او را دیاستراحت بود

ای و نامه را از رسر گرفت و ون را خواند و از مماون نامه مطلع شد و ناراحت شد و دستخط قصر ومده

کیه بیه شیهر رسیید این محضبیهردرش را تقلید کرد و در نامه نوشت: این جوان فرزند برادر مین اسیت 
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خبیر را بیرای بی جاهایهعقد کن تا فردا شب خیودم برسیم و جشین بگییریمر رسیر از  دخترم را برای او

تدارکات عروسی بردند و با دختر رادشاه ازدوا  کیردر شیاه و وزییر از راه رسییدند و میردم را در حیال 

 یز به تقدیر الهی صورت گرفته و شیاه بیهنهاهشادی و سرور دیدند و متعجبانه به قصر رفتند و فهایدند 

 تقدیر الهی ر ایت داد و رسر را جانشین خود کردر

 ها. شخصیّت6-8-6

 تقدیر قصةهاي . شخصّیت6 جدول

 هاي داستانشخصّیت
 دارنده یلگس قربانی یاریگر شریر قهرمان شخصّیت/ نقش

 نوران، تقدیرنویس ریرزن، کنیز شاهزاده خانم وزیر، الهاک شاه جهان نام

 خویشکاري داستان .6-8-9
 خویشکاري و

 هانشانه
 داستان

  (a)صحنۀ وغازین
کرد، روزی در اتاق نشاش به ویینه افتاد و دید موهیای رادشاهی به نام الهاک شاه در شهر سفید حکومت می

 و گرد ریری بر عار ش نشسته استر شده یدسفسر و صورتش 

 (a)نیاز 
اشته و تاکنون نهار زن گرفتیه امیا اوالدی نیداردر بیا خیود گفیت: غم به دلش افتاد، شصت سال از عارش گ

 اوالدی نیست! و رس از مرگ جانشینی ندارمرنرا اجاق من باید کور باشد؟ در دنیا دردی بدتر از درد بی
 شاه برای رفع دلتنگی به شکار رفتر (β)غیبت 
 ه و دشت و بیابان رفت، شکاری نیافترون روز رادشاه، هرنه اسب تاخت و به هر نقطه از کو (ε)خبرگیری 

 (ε)خبرگیری 
بیه  ونجیاورا کنم و شب را تا صبح در در دامن کوه و حاشیۀ جنگل جستجو کنم و رناهگاهی برای خود دست

 سر برسانمر

 (ε)خبرگیری 
ربیوط زندر کنجکاو شد، با احتیاط ریش رفت ببیند این نور از کجاسیت و مدید در انتهای غار نوری سوسو می

 به نیست؟
 الهاک شاه دورادور مدتی در حرکات و سکنات ریرمرد خیره شدر (ε)خبرگیری 
 شناسد؟داند و نطور مرا ندیده می: این ریرمرد اسم مرا از کجا میخود گفتبا  (ε)خبرگیری 
 کنی؟ینجا نه میاست و ای؟ شغل تو نی: ای ریرمرد، تو کیستی و از کجا ومدهو گفتنگاهی به ریرمرد کرد  (ε)خبرگیری 
 ریرمرد جواب داد: کاری به کار من نداشته باش و از من نیزی نررس!  (ϛ) یدهخبر

 (ϛ)ی خبرده
ی صیاحب اوالد تازگبهنام دارد « نهرهگل»یرمرد گفت: ای الهاک شاه غصه نخور، تو از زن نهارم خود که ر

 ای، این حال هنوز در رحم و شکل او ظاهر نشده استرشده
 «بگو ببینم اوالد من رسر است یا دختر؟»الهاک شاه ررسید:  (ε)خبرگیری 
 ریرمرد جواب داد: دختر استر (ϛ)ی دهخبر

 (ε)خبرگیری 
در جام تقدیر نگاه کن و بگو که دختر من نصیب کدام شاهزاده خواهد شد و شیریک زنیدگی او »شاه گفت: 

 «نه کسی خواهد بود؟

  (ϛ) یخبرده
زادگان نخواهید شیدر بلکیه بیا فرزنید کنید و نصییب اصییلدختر تو با شیاهزادگان ازدوا  نای»ریرمرد گفت: 

 «نامشروع یکی از کنیزکان تو ازدوا  خواهد کردر
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 به شهر سفید بازگشتر سرعتبهیرمرد خداحافظی کرد و بر اسب نشست و رشاه صبح زود از  (↓) بازگشت شریر
هادستی شریر و 

  (θ)یاریگر
قربان هیچ دردی نیست که درمان نداشیته باشیدر درد خیود را بیه مین بگوییید شیاید بتیوانم »کرد:  وزیر عرض

 «ای برای ون ریدا کنمرناره
 دهم هاه کنیزکان دربار را معاینه کندرکنیم و دستور میمی احمارفردا طبیبی   (ε) خبرگیری

 (A)  شرارت
در کنار دیوار قلعیه  ؛ ویل داد، وزیر دست و رای او را بستطبیب کنیزی را که حامله بود یافت و به وزیر تحو

 انداختر

 (A) شرارت
ی کنیزک افتاد و او جان بیه جیان بر روسربازان نیز با بیل و کلنگ به جان دیوار افتادندر دیوار با صدای مهیبی 

 ین تسلیم ناودروفر

 یاله یرتقد
مد و در زییر دو کلیوب بیزرگ کیه سیر بیه هیم وورده از تقدیر الهی و مشیت ربانی طفل از شکم مادر به درو

 بودند، سالم ماندر
 صبح الهاک شاه با وزیرش لباس مبدل روشیدند و از شهر خار  شدندر  (β) غیبت
 «یرزن باشد؟رکنی که این جوان فرزند این تو خیال می»شاه به وزیرش گفت:   (ε) خبرگیری
 «سر فرزند تو است؟این ر»یرزن ررسید: رشاه از   (εر)خبرگیری
 «بلی فرزند خودم استر»یرزن در جواب گفت: ر (ε)خبرگیری 
 «تو به این ریری نطور ماکن است فرزندی به این جوانی داشته باشی؟»شاه گفت:  (ε)خبرگیری 

  (θ) هادستی
یید ایین رسیر راستش را بخواه»یرزن به بهانه وب ووردن رسرش را به حیاط فرستاد و بعد وهسته به شاه گفت: ر

 «ها ریدا کرده استرفرزند من نیست، نوران من او را زیر کلوب
 «ها کرد؟ ای وزیر دیدی که تقدیر با ما نه»شاه رو به وزیر کرد و گفت:   (U) شناختن قهرمان

اغوا گیری شریر و 
  (ή ) یاریگرش

ای بیه یم به شهر سفید نامیۀ سیر بسیتهفرستقاصد او را می عنوانبهکشیم بلکه ما خودمان او را نای»وزیر گفت: 
رسیدن به شهر وزیر دست نپ او را بکشید و ریکیرش را از  محضبهنویسیم که دهیم و در نامه میدستش می

 «دروازۀ شهروویزان کندر
اغوا گیری شریر و 

  (ή )یاریگرش
ا را به دست رسیرتان بدهیید ای داریم که باید به شهر سفید به دست فتن وزیر برسد، کاغیرزن گفتند: نامهربه 

 دهیمراو باشد می مزد یراببرد به شهر برساندر هرقدر 

  (Ƴ) نهی
تیوانم او را از شود، من ریر هستم، رایم لب گور اسیت و جیز ایین رسیر کسیی را نیدارم ناینای»یرزن گفت: ر

 «خودم دور کنمر اگر بایرم کی نشم و زنج مرا خواهد بست؟
اغوا گیری شریر و 

  (ή )گرشیاری
ایم وقتیی الزحاه رسرت، در نامیه نوشیتهیرزن ریخت و گفت: بیا این نص  حقروزیر مشتی اشرفی توی دامن 

 رسرت نامه را به شهر رسانید یک کیسه اشرافی به او برردازندر
 «ام به ر ای شااریرا خوب من »ها نشم دل ریرزن را کور کرد به طاع افتاد و گفت: اشرافی  (θ)هادستی
یداد رومیانجیگری 
  (B) ربط دهنده

 رسرک به اشاره مادر به راه افتاد و خود را با شتاب عصر هاان روز به شهر سفید رسانیدر

 رسیدن به ناشناختگی
(O)  

 گاردریی است از کنار دیوار قصر جوی وبی میمصفاوارد قصر شدر دید با، 

  (EW) رسوایی
رحایی دارم عجب ردر بی»ون مطلع شد رنگش ررید و با خود گفت:  دختر نامه را خواند هاین که از مماون

 «که دستور داده است یک ننین جوان زیبایی را بکشندر
 های فاخر و زیبا به او روشانیدررسر را به حاام فرستاد و لباس  (T) تغییر شکل
 ها دست به دست هم دادندرها را بست و ونقا ی ومدر عقد ون  (E) عروسی
 الهاک شاه و وزیرش از سفر برگشتندرشت شریر و بازگ
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  (↓) یاریگرش
 «نه خبر است؟»شاه از یک رهگار ررسید:   (ε) خبرگیری
 «اندردختر شاه را عروسی کرده»رهگار گفت:   (ϛ) یخبرده

 «اند؟او را برای کی عقد کرده»شاه ررسید:  (ε)خبرگیری 
 «اهربرای رسر برادر ش»رهگار گفت:  (ϛ)ی دهخبر

 «بیا خودمان به قصر برویم ببینیم نه خبر است؟»الهاک شاه تعجب کرد و به وزیرش گفت:  (ε)خبرگیری 

 (ε)خبرگیری 
 شاه با تاام غمب از وزیر دست نپ ررسید:

 «کی به تو دستور داد که دختر مرا برای این رسر عقد کنی؟»

 (ϛ)ی دهخبر
ر نامیه را دو دسیتی بیه شیاه تقیدیم «ودشان دستور داده بودنیدقربان، قبله عالم خ»وزیر دست نپ عرض کرد: 

 کردر
 «این نامه را بگیر و ببین خط و اممای من است؟»شاه به وزیر دست راست گفت:  (ε)خبرگیری 
 ر«نرا قبلۀ عالم خط و اممای شااست اما مماون نامه نیز دیگری است»عرض کرد:  (ϛ)ی دهخبر

 دستیابی به سلطنت
(E) 

ام به ر ای خدا، قربان معیشتش بروم، هرنه ریش وید خوش ویدر ریس تیا  رادشیاهی را بیر یرا  شاه گفت
 سر او گااشتر

 تَمِتیقصة . 6-6

 های میردم بختییاریافسیانهایین افسیانه در کتیاب »شود: اشر  درویشیان در کتاب خود یادوور میعلی

ها ورنده ایین مجاوعیه در برخیی از افسیانهاستر تغییرات و ا افاتی که گردوومده که هنوز منتشرنشده

اسیتر دخالیت در زبیان افسیانه بیرای بییان سیاختهها دوراست، زبان ون را از زبان خا  افسانهدادهانجام

بیه  وغشیته« تاتیی»سیازدر افسیانه نظریات و عقاید راوی یا گردوورنده، ون را از خلو  خود خار  می

 (ر223: 2911 درویشیان،) «ستا هاگونه دخالتینا

 داستان ة. خالص6-6-8

برای ووردن نی در حرکیت بودنیدر یکیی از دختیران کیه از هایه زیبیاتر،  (2)هفت دختر زیبا از یک مال

ای رسییدند، غیرق گفتگیو و نیام داشیتر دختیران بیه بیشیه« تاتیی»تر بیود تر و هوشیارتر و بزرگعاقل

تیاریکی  رها مراجعت نکردنیدبه موقع به مالخواندن و رقصیدن بودند که متوجه گاشت زمان نشدند و 

خیود را بیه میال رسیاندندر  سیرعتبهشب دختیران ملیلِ مسیت را متوجیه گاشیت زمیان کیردر دختیران 

ها نیره شد و شروع به گریه و زاری و و ترس بر ون وحشت خالی از خانواده خود دیدندر را (1)هاوارگه

ن گفت بلند شوید برقصیم و بخوانیم تیا رهگیارانی از خواندن شعرهای سوزناک کردندر تاتی به دخترا

ها را دیدند و ون (9)ناگهان هفت االزنگی رینجا مال است و ما را وزار ندهنداکنند ینجا عبور کنند تصورا

نقشه کشیدند که نطور دختران را بخورند و یکی از دیوها که از هاه ریرتر بود به سرا، دختران رفت تا 

ی دختیران رفیت تیا بیا سیوبهکننیدر دییو رییر د تا دیگر دیوها با عتمت دیو ریر حالیهها را فریب دهون
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ناگهیان  ردادسرس هنگام رقص درووازش به دیگیر دیوهیا عتمیت حالیه ردهدها را فریب اغواگری ون

کایک  درخواسیتتاتی دیوها را دید و با دختران فرارکردند و به درخت تنومنیدی رسییدند و از خیدا 

به اذن خداوند درخت شکافته شد و دختران در امان ماندنید امیا انگشیت تاتیی بییرون مانید و  کردند و

از میدتی دیوهیا خسیته شیدند و از  بعد دیوها نوبتی ون را خورند و باز انگشت به معجزه الهی رشدکردر

ل عایارتی تا به وبادی رسیدند و داخی داز درخت بیرون ومدند، به راه افتادن دختران ون محل دورشدندر

ای کشید کیه از کردند تا تاتی نقشهخالی از سکنه شدند و باز به دام االزنگی افتادندر مدتی با او زندگی

تاتیی و دختیران در غیبیت االزنگیی فیرار  رکردیو وسایل میورد نییاز تاتیی را مهییاد ردست او فرارکنند

هیا رفیت امیا در ییب ونتعقاالزنگی به  کردندر دختران با اسبان تند تاختند و در راه تیغ و ناک ریختندر

بیاالخره در  رداد و باعث شد دیرتر بیه دختیران برسیدبود او را وزار می فرورفتهراه تیغ و ناک به رایش 

 ها رسید و با نقشه تاتی در وب غرق شدرای به ونکنار رودخانه

هیا و اهیالی بیه هوییت ون دختران که لباس مردانه بر تن داشتند به روستایی رسیدند و اتیراق کردنید 

کاربردند اما با زیرکی تاتی خنثی شیدر دختیران بیه راه ای بهها حیلهمشکوک شدند و برای شناسایی ون

مانند وبادی قبلیی بیه  رای که در نزدیکی ون یک مال بود، رسیدندافتادند و نهار نعل تاختند تا به نشاه

اند و د هاان گاشدگان هستند کیه اکنیون برگشیتهای متوجه شدنجنسیت دختران شک کردند و با حیله

 شادی سر دادندر

 هاشخصیّت .6-6-6

 هاي داستان تمتی. شخصّیت9 جدول

 هاي داستانشخصّیت

 دارندهگسیل قربانی یاریگر شریر قهرمان شخصّیت/ نقش

 - - خداوند و دختران االزنگی و اهالی روستای اول تاتی نام

 داستان . خویشکاري6-6-9
 داستان هانشانهخویشکاري و 

  (a) وغازین ۀصحن

هفت دختر زیبا از ییک میال ترگیل و ورگیل، بیرای ووردن نیی در حرکیت بودنیدر در بیشیه غیرق 

بیه میال  موقعبیهگفتگو، خواندن و رقصیدن شدند، متوجه گاشیت زمیان نبودنید، دییر وقیت شید و 

 مراجعت نکردندر

 ها را خالی از خانواده خود دیدندرگهوار (β) غیبت

 دهندهربط یدادرومیانجیگری 

 (B) شود(سرایی می)نوحه

دختران شروع بیه گرییه و زاری و خوانیدن شیعرهای سیوزناک ناودنید نیام عزیزانشیان را بیر زبیان 

 ووردندرمی
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 دهنده میانجیگری رویداد ربط

 شود()قهرمان وارد صحنه می

(B) 

تر بود، بر خود مسلط گشت و بیه دختیران تشیر زد کیه نیرا میاتم تر و بزرگاقلتاتی که از هاه ع

 اید؟گرفته

  (A) شرارت
هفت االزنگی نزدیک وارگه شدند و با یکدیگر مشورت کردند کیه نگونیه حالیه کنییم تیا هفیت 

 دختر ترگل و ورگل از ون ما شوندر

 ، نوش جان و گوارای وجود خود کنیمراستتر از نبات و عسل گوشت شیرینشان را که شیرین  (A) شرارت

  (n) فریبکاری

کرد کلایاتش را بیا مهربیانی ادا کنیدر بانیگ بیروورد، ای االزنگی با صدای کلفت و ورام سعی می

 ررکنید؟ من ناتوانم و ریررترسید؟ ویا از من درمانده فرار میدختران عزیزم نرا می

 مهربان او را خوردند و زود به او اعتااد کردندر ظاهربههای دروغین و دختران فریب حر 

  (n) فریبکاری

 «بلند شوید با هم برقصیمر»تاته االزنگی به دختران گفت: 

به دختران گفت دست در دست هم دهید و خود دست تاتی را گرفت و سیرنوره رقیص شید و بیا 

 خواندرمی یننشدلصدای کلفتش سرودی 

ی دختران طعاه او و دوستانش خواهند شد سنگینی خیود را احسیاس زودبهکه االزنگی از عشق این

 کردرنای

 یکی از فراز کوه به دره سرازیر گشتندرها ندا را گرفتند و یکیشش االزنگی دیگر ندا را رساند، ون  (A) شرارت

  (Pr) تعقیب

د، ترس از مرگ و اسیارت در ننگیال االزنگییان، سرعتشیان را کشان را به فرار گااشتندختران جیغ

 صد نندان کردندر

دویدند و االزنگیان سینگین وزن کرییه کردند، میین احساس میو زمدختران راهای خود را در هوا 

 الانظر بدنبالشانر

 عامل جادو

زد تو عزیزیم، امر کن این ای نهلفته اندازهبهدختران ملتاسانه خدایشان را صدا کردند: خدایا اگر ما 

 درخت دهان بگشاید و ما درون ون رنهان شویمر

به لط  ایزد تنۀ دار شکا  دخترها مثل فشفشه درون شکا  جهیدند و با سیرعت شیکا  مسیدود 

 شدر

 (Pr)تعقیب 
گاشت زمان و محبوس بودن دختران در تنه درخت حوصله االزنگیان را سر وورد و محل را تیرک 

 گفتندر

 درخت وغوش خود را بازگشود، دختران بیرون شدندر  (RG) ییرها

 ، دشت، صحرا، دره را ریاودندرروز کوهشبانهدختران بیرون شدند و به راه افتادندر هفت   (↑) عزیات

 و اندیشید باید راهی ریدا کند که از این سرگردانی و خطرات نجات یابندر فرورفتتاتی به فکر   (a) نیاز

 ختران خود را به عاارتی رساندند و توق  کردندرد ↑عزیات 

 ای بزرگ در دامنه کوهی واقع بودر دختران شروع به جستجو در عاارت کردندرعاارت در قلعه  (O) رسیدن به ناشناختگی

  (A) شرارت
کشیید: هیوم، هیوم، بواِییا بیو ودمییزاد اِییا، ای تپ تپ کنان وارد شد و نعیره میالجثهاالزنگی عظیم

 اندردختران وحشت کردند و فهایدند در تله االزنگی افتاده

 ها و تاروها را گشترها، سوراب سابهاالزنگی شروع به جستجوی ودمیزاد کرد، تاام اتاق  (ε) خبرگیری
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 نشیدرهایش میهایشان را زیر دنداناالزنگی طعم گوشت  (A) شرارت

  (n) فریبکاری

دختران عزیز من یک تاته ریر و ناتوانم من با شاا کاری ندارم، بیه االزنگی خطاب به دختران گفت: 

کنم، من هر بامداد بیه صیحرا رسانم، از من نترسید، نزد من باانید از شاا مراقبت میشاا وزاری نای

گردمر هرنیه بخواهیید برایتیان مهییا خیواهم کیردر روم و غروب به ایین قلعیه بیازمیو کوهستان می

 قلعه با این هاه ثروت بعد از من از ون شاا خواهد شدرفرزندی ندارم این 

 االزنگی نیت رلیدی داشتر

  (C) وغازین مقابلۀ

یکی از روزها که االزنگی حمور نداشت تاتی دختران را دور خود جاع کرد و گفیت بیوی خطیر 

ی کنم زمیان ون رسییده، بایید ترفنیدی برییزیم و از ننگیال االزنگیمرگ را این روزها احساس می

 رهایی یابیمر

  (W) واکنش قهرمان

ترین گرفیت، خوشیازهاش را میکیرد، لیب لبیهتاتی در تعری  و تاجید االزنگی نزد او اغراق می

داد کیه کردر نقیاط  یع  االزنگیی را شیناخته بیود و کارهیایی انجیام مییغااها را برایش مهیا می

 االزنگی احاق و رلید را ار اء سازدر

 فریفتردر حقیقت او را می

  (D) تدارک یا دریافت شیء

تاتی گفت: تاته االزنگی مهربان اگر زحات نیست هفت بار سوزن، هفت بار تیغ، هفت بیار نایک، 

 هفت خورجین رول، هفت عدد شاشیر، هفت دست لباس مردانه و هفت اسب تند را برایم بیاورر

 برایم وب بیاورر (1)روز بعد گفت: با سللله

 های مردانه روشیدند و شاشیر را حاایل خود کردندردختران لباس  (T) تغییر شکل

 سوار بر اسبان تندرو شدندر نهار نعل تازاندندر  (↑) عزیات

  واکنش قهرمان

 (W؛ ))البته یاریگر(

ای به کار برد، هفت خیک روغن و عسل را در یک ردی  روی زمین قبل از رفتن، ماه تی تی حیله

خوابیدند، گااشت و لحا  بزرگی را روی ون رهن و گسترد که االزنگیی در محلی که دختران می

 وسیلۀ االزنگی به تعویق افتدرها دختران هستند و تعقیب بهرا به اشتباه بیندازد و تصور کند خیک

 االزنگی گفت: امروز باید خونشان را بخورمر  (A) شرارت

  واکنش قهرمان

 (E؛ ))البته یاریگر(

شده در زیر لحا ، االزنگی را به اشیتباه انیداخت، خییک اول را دریید روغین و های ردی  خیک

ای عسل را خورد، خیک دوم و سوم تا هفتم رسید و با خود گفت عجیب خیون شییرین و خوشیازه

هایش بیه روسیت خییک لیسید، دانیداناش را میولونهتر است، لبدارند، حتااً گوشتشان خوشازه

 برخورد کردر

هیا را نه کته گشادی سرش رفته و این حیله را تانی برای اتت  وقت زده تا نتوانید ونتازه فهاید 

 تعقیب کندر

 گشادش و سرعت زیاد به دنبال دختران ترگل و ورگل رفتر های گشاداالزنگی نعره کشید، با قدم  (Pr) تعقیب

  (C) وغازین مقابلۀ

یختندر االزنگی با شتاب به تعقیب ررداخیت و هیر رتدریج میدر راه بارهای تیغ، سوزن و ناک را به

هیا کیه بیه راهیای رفیتر ناکرفت سوزن، تیغ و ناک بیشتری در راهایش فرومینه بیشتر ریش می

وورد کرد، ننان سوزشی را در ک  راهایش بیه وجیود مییتیغ و سوزن خورد االزنگی برخورد می

سد تا ورام بگیرد و این تیأخیر بیه نفیع دختیران شد دمی را بنشیند و ک  راهایش را بلیکه مجبور می

 بودر
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  (n) فریبکاری

زبانی نرب و نرم گفت تاتی عزیزم، دختران مهربانم از نه راهی خیودم را بیه  االزنگی مهربان و با

توانم زندگی کنم، بدون شاا زندگی برایم طعیم شاا برسانم؟ نرا مرا تنها گااشتید؟ بدون شاا نای

 زهر هتهل داردر

 (E)⁸ واکنش قهرمان
تاتی گفت: تاته االزنگی یک رایت را روی سنگ سفید )که ک  وب رودخانه بیود( بگیاار و بریر 

 این سوی رودخانهر

  (U) مجازات

طور شیود(، بیهوسییله امیوا  وب نااییان میاالزنگی یک رایش را روی طیو  )کی  سیفید کیه به

ه ون سیوی رودخانیه بریرد بیه عایق وب که سنگ سفیدی است، گااشیت کیه بیا ریای دیگیر بیاین

 رودخانه فرورفت و غرق شدر

  (I) ریروزی
 ولود شدوب خون

 معنایش این است که االزنگی مرده، دختران هم خوشحالی کردند، رقصیدندر

 تاتی با دختران به راه خود ادامه دادندر خسته و کوفته به یک وبادی رسیدندر  (↑) عزیات

 اسبان تندرو خود نهار نعل تازاندندر دختران با  (↑) عزیات

 ای که در نزدیکی ون یک مال بودند رسیدندربه نشاه  (O) رسیدن به ناشناختگی

 جادو

ولود اسیت، دالو جواب داد قربان ون صدایت شوم که مثل صدای تاتی استر این وب خونین و گل

تیر اسیت کیه از ایین وب ناز این نشاه وب ننوشید، تاتی گفت مگر خیون میا از خیون شیاا رنگی

اش را دروورد و در کاسیه انیداخت وب ننوشیمر دالو یک کاسه وب به تاتیی داد، تاتیی انگشیتری

 درون کاسه زالل و روشن شد، تاتی با دختران وب را نوشیدندر

 های مردانه را از تن خار  کردندردختران لباس  (T) تغییر شکل

 یدند گاشدگانشان برگشتندراهالی مال د  (Q)و شناختن( ↓)بازگشت

 تیزتن قصّة. 6-9

نظایی و وارونگیی یکیی از خصوصییات شود: بیاشر  درویشیان در مقدمه این داستان یادوور میعلی

نظای اهریانی را برهم زندر برای رسیدن به مقصود باید بی قصّهای دنیای اهریانی استر قهرمان اسطوره

هقهرمیان  تیزتندر قصۀ  رییزد و غییره تیا را از جلیوی اسیب برداشیته و جلیوی سیگ میاسیتخوان  قصیّ

 (ر232: 2911درویشیان، نرک: ) رکندای از کار خود را با موفقیت طی میمرحله

 داستان ة. خالص6-9-8

رادشاهی صاحب رسری شد و نامش را تیزتن گااشتر از منجایان خواسیت تیا طیالع او را رصیدکنند و 

ای درست کننید تارییک و سییاه تیا شودر رادشاه دستورداد خانهیم کشیبغررسرت که منجاان گفتند

رسر دنیای بیرون را نبیند و به هیچ جا نرودر رسر وکیل و وزیر را نیز رییش او فرسیتادندر ییک روز وشیرز 

ها فرستاد، رسر رادشاه از دیدن اسیتخوان عصیبانی شید و ون را استخوانی را زیر رلو گااشت و برای بچه

اب کرد، از قما به شیشۀ سیاه رنجره خورد و نور خورشید ناایان شدر رسران به شکار رفتنید به طرفی ررت
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ییرزن او را ر به هید  بزنیدرتیرش را نشانه قراردادند و رسر رادشاه موفق شد را  روی سر ریرزنی ۀو کاس

ر نشان داد یرزن تصویری از دختر هفت خلخال را به رسرکرد که الهی گرفتار هفت خلخال شوی! نفرین

خلخال بیه دسیت رادشیاه دییوان اسییر شیده،  دختر هفت که گفتبه رسرش او شدر رادشاه  رسر عاشقو 

رسیر تصیایم گرفیت خیودش وارد  رقشون کشیدم که او را نجیات بیدهم امیا شکسیت خیوردم نند بار

ریایان عالیات شود و در هنگام استراحت با سوارانی که از طر  مشرق و مغرب ومدنید، روبیرو شید و 

برادری بستند و با هم به راه افتادندر به شهر اول که رسیدند به منیزل ریرزنیی رفتنید و از او تقا یای وب 

سیرس  رخیورداادهایی هست که سیر راه وب خوابییده و هیر روز ییک ودم میکه  ریرزن گفت رکردند

 رتتیزتن اادها را کش ردیکند تا کای وب بیامییش را بلندیک را

 کیه رسیدند و برای اقامت به منزل ریرزنی رفتند و از او تقا ای نان کردند، ریرزن گفتبه شهر دوم  

اادهیا  ،وییم درو کنییمکیاریم تیا مییزنیم و میاست و هرنه زمین را شخم مییادهایی به شهر ما ومدها

 رتسوزاندر تیزتن به جنگ اادها رفت و او را کشکشد و دشت و صحرا را میوهی می

جا دید، دختیر تییزتن را راهنایایی کیرد کیه نگونیه دختیر غاری رسید و دختری را در ونتیزتن به  

هیای دختیر را انجیام داد و دختیر هفیت هفت خلخال را از دست دیوها وزاد کندر تیزتن تایام راهناایی

 خلخال را وزاد کرد و دیوها را شکست داد و با دختر به غاری رفتندر

سرش را شست که ناگهان تار مویی جیدا شید و بیه وب افتیاد و  روزی دختر هفت خلخال در نهری 

هیا شیکوفه داخل نی رفتر رسری نی را کند تا برای دزدی به قصر رادشاه برود با ورودش به با، درخت

 او را دستگیر کردند و تار مو را ریدا کردندر رادشاه گفیت سربازان شدرکردند و با خروجش راییز میمی

د صاحب این تار مو را ریدا کنید؟ رییرزن خایره سیوار )جیادوگر( داوطلیب شید و تواننه کسی میکه 

اش ببرد و دختیر هفیت تیزتن را در راه دید و از او خواست تا او را به خانه راش به راه افتادسوار بر خاره

دختیر را  و تتیزتن را کشی رخلخال را فریب داد که از تیزتن بررسد نرا این نام را دارد و راز او را یافت

دزدیدندر برادران تیزتن عامل جادویی تیزتن را ریدا کردند و او را نجات دادند و به شهر حاله کردند و 

ریدا کرد و تیزتن هایراه دختیر هفیت خلخیال بیه شیهرش  دختر نجاتقشون رادشاه را شکست دادند و 

 بازگشتر

 ها. شخصیّت6-9-6

امیا در درون هیر ییک ؛ هایی داردهر قسات حرکتداستان از دو قسات تشکیل شده است و در درون 

 کنندرمیها تغییرها و حوزه عال ونخصیّتها، شاز قسات
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 هاي داستان تیزتن. شخصّیت9 جدول

 هاي داستانشخصّیت

 دارنده یلگس قربانی یاریگر شریر قهرمان شخصّیت/ نقش

 تیزتن نام
 دیو

 اادها

خواهر دختر برادران تیزتن و 

 هفت خلخال
 دختر هفت خلخال

رادشاه و ریرزن 

 نخست

 . خویشکاري داستان6-9-9
خویشکاري 

 هانشانهو 
 داستان

 وغازین ۀصحن

(a)  

هیا را جایع کیرد و گفیت: رادشاهی بودر روزی صاحب رسری شد و اساش را گااشت تییزتنر بعید منجایان و رمال

ای شیودر رادشیاه دسیتور داد خانیهیم کیش یبغردند و گفتند: رسرت رصد کنید ببینید طالع رسرم نیستر رصد کر

 درست کردند تاریک و سیاه تا رسر دنیای بیرون را نبیند و به هیچ جا نرودر

 روندربه شکار می  (β) غیبت

 نفرین
 هفیت»رسر رادشاه تیر انداختر کاسه شکست و ماست روی سر و روی ریرزن ریخیتر رییرزن گفیت: الهیی گرفتیار 

 شوی! «خلخال

 رسر رادشاه گفت: هفت خلخال نیست؟  (ε) خبرگیری

 صد دل عاشقش شدر نهتصویری نشان دادر رسر به تصویر نگاه کرد و یک دل   (ϛ) یدهخبر

 شکست
ام کیه او را نجیات قشیون کشییده ننید بیاربه دست رادشاه دیوان اسیر شده، مین  «دختر هفت خلخال»رادشاه گفت: 

 امرخوردهبدهم اما شکست 

  (↑) عزیات
رسر که این ماجرا را شنید، گفت خودم باید برومر بلند شد و قدری طت و نقیره در خیورجین ریخیت و سیوار اسیبش 

 شد و رفتر

 ریاان
شیروع کننید بیه  خواستند رسر به رای درخت ننار بزرگی رسیدر خواست نهار بخورد، سواری از طر  مشرق رسیدر

 مغرب رسیدر هر سه با هم عهد بستند و برادر شدندرخوردن که سواری از طر  

رسیدن به 

سرزمین 

  (Q) ناشناخته

 به شهری رسیدندر

 یرزن وب خواستررتیزتن از   (a) نیاز

  (A) شرارت
کنید تیا خیورد و ییک ریایش را بلنید میوب خوابیده و هر روز یک ودم می سر راهریرزن گفت: اادهایی هست که 

 کای وب بیایدر

 تیزتن رفت  (↑) اتعزی

 اادها را کشتر  (ɪ) ریروزی

 تیزتن و برادرانش از ون شهر رفتند و رفتندر  (↑) عزیات

رسیدن به 

سرزمین 

  (Q) ناشناخته

 تا به شهر دیگری رسیدندر
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 تیزتن نان خواستر  (a) نیاز

 (A) شرارت
رییزدر ه شهر ما ومیده کیه از دهیانش وتیش میشودر از نند سال ریش اادهایی بریرزن گفت: در شهر ما نان ریدا نای

 سوزاندرکشد و دشت و صحرا را میوییم درو کنیم اادها وهی میکاریم تا میزنیم و میزمین را شخم می

 وغازین مقابلۀ

(C)  

 رسر جای اادها را ررسیدر

 رفت به جنگ اادها؛  (H)کشاکش

 اادها را کشتر (I) ریروزی

 فتاد و رفت؛تیزتن راه ا (↑) عزیات

رسیدن به 

سرزمین 

  (Q) ناشناخته

 تا به غار بزرگی رسیدر

 شکست
دانم دنبال خیواهرم اش نشسته استر دختر گفت: مینگاه کرد دید یک کته فرنگی هست و دختری زیبا کنار رنجره

 اندرنگشتهاند اما برها به سراغش رفتهگردی اما بدان که او در دست رادشاه دیوان اسیر استر خیلیمی

 «تو هم بیا مرا بگیر و از راهی که ومدی برگردر»خواهر دختر هفت خلخال گفت:   (Ƴ) نهی

 نقض نهی

(Ȣ)  

 تیزتن قبول نکردر

 کار دشوار

(Μ)  

خواهی برگردی برو هفت شقه گوشت بخر و یک تکه ناک، یک شانه و یک سبوی وب دختر گفت: حاال که نای

 کار باید بکنیر بیاور بعد بیا تا بگویم نه

تدارک یا 

 دریافت شیء

(F)  

 رسر رفت و هر ونچه دختر گفته بود فراهم کردر

 (G) راهناایی

شیودر خیوانی، سینگ خیود بیه خیود بلنید میبینییر لیوحش را میروی فتن جار سینگ سییاهی میمی»دختر گفت: 

ها را جلیوی سیگ لوش جور اسیتخواناند و سگی که جبینی اسبی هست که جلوش استخوان ریختهروی تو و میمی

بنیدی و در انیدازی جلیوشر در بیاز را میبینی گرگی ایسیتاده، گوشیت را میریزی و جوها را جلو اسبر بعد میمی

گویی نه وب زاللیی! در برگشیتن بندیر به نرکاب میکنی و قالی باز را میکنیر قالی بسته را باز میبسته را باز می

های قشینگی! در برگشیتن ننیدتایی گویی نه سوزن و سنجاقمر به خار زار که رسیدی میخوریک مشت از ون می

بنیدی و خیودت بیاالی رسییر اسیبت را ریای درخیت میروی و بیه درخیت انیار میدهند تور میمی راهت نینمرمی

درخت انیار،  گویند: ایوورند و میبیند دختر را رای درخت میرویر شب موقعی که نشم، نشم را نایدرخت می

گرداننید و بیاز ریای درخیت برنید و دور دنییا میاندازیر دختیر را مینینی و رایین میای؟ انار میبرای ما انار وورده

انیدازیر بیاز نینیی و ریایین میای؟ انار دیگری میگویند: ای درخت انار، برای ما فقط یک انار ووردهویند و میمی

نینیی و ای؟ اناری میگویند: ای درخت انار، برای ما فقط دو انار ووردهویند و میمیگردانند و دختر را دور دنیا می

کنیدر اگیر در هیوا او را ام و یک تیزتن! ون وقت دختیر خیودش را از روی تخیت ریرت میگویی: سه انار ووردهمی

 «ین بیفتد راییزربر زمشود، اگر بگیری بهار می
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واکنش 

 (E) قهرمان

 هاه کارهایی که دختر گفته بود انجام دادر رسر راه افتاد و

واکنش 

 (E) قهرمان

 زمانی که دختر هفت خلخال خود را از تخت رایین انداخت، او را گرفت و روی اسب رریدر

 ویندرکند دیو است که دارند دنبالشان میرسر نگاه کرد تا نشم کار می  (Pr) تعقیب

 (G) راهناایی

نر رسر شانه را زمین زدر کوهی از شانه درست شدر رای دیوها زخای شدر بعد بیه دسیتور دختر گفت: شانه را زمین بز

دختر، رسر ناک را زمین زدر کوهی از ناک درست شید و بسییاری از دیوهیا نتوانسیتند از ون رد شیوندر بعید دختیر 

 ندندرگفت: سبو را زمین بزنر وقتی رسر سبو را زمین زد دریایی درست شدر دیوها ون طر  وب ما

 را تاییز کردند و شستندر ونجارسر و دختر رفتند تا به غاری رسیدندر  (Wعروسی )

 هاي قسمت دوم. شخصیّت6-9-9

 هاي قسمت دوم داستان تیزتن. شخصّیت7 جدول

 هاي داستانشخصّیت

 دارنده یلگس قربانی یاریگر شریر قهرمان شخصّیت/ نقش

 تیزتن نام
 دشاهرا

 و ریرزن خاره سوار
 رسر نی دزد دختر هفت خلخال برادران تیزتن

 . خویشکاري قسمت دوم داستان6-9-7
 داستان هانشانه

 ۀصحن

  (a) وغازین

شست که تار میویی از سیرش کنیده شید و بیه وب گاشت، مییک روز دختر سرش را در نهری که از رشت غار می

دزدی رفت بعد برای دله ؛ ور تار مو الی نی رفتر رسر کچلی ومد نی را کند و بردافتادر وب تار مو را برد به نی زاری

ها به رادشاه خبیر دادنیدر رادشیاه ها باز شدر باغبانها شکوفه کرد و گلبه با، شاهر هاین که رایش به با، رسیدر درخت

و خواسیت بیرودر کچیل از در دیگیر ومد در این موقع کچل از با، خار  شدر باز با، رژمرده شدر رادشاه غاگین شد 

 ها باز شدروارد با، شد، دوباره گل

 خبرگیری

(ε)  

 رادشاه دستور داد هاه را بگردندر

 تار مو را از جیب کچل ریدا کردندر  (ϛ) دهیخبر

 خبرگیری

(ε)  

 تواند صاحب این تار مو را ریدا کند؟رادشاه گفت: کی می

 خبرگیری

(ε)  

 این کار از من ساخته استر ریرزن خاره سوار گفت:

 اش شد و راه افتادرسوار خاره  (↑) عزیات

 اش ببردرویدر او را را ی کرد تا به خانهاش را جایی رنهان کردر عصر دید سواری دارد میسر راه خاره فریبکاری
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( )  

 ند؟گویریرزن به دختر گفت: تو از این شوهرت بررس که نرا به او تیزتن می  (ε)خبرگیری

 (ϛ) یدهخبر
ای هست و تیویش تیغییر اگیر کیسیه مین را بیرداری مین در سینۀ من کیسه» شب که دختر از رسر ررسید، رسر گفت:

 ها را شنیدرریرزن که رشت در گوش ایستاده بود هاۀ حر  «شومریش بگااری زنده میسر جامیرمر دوباره می

 رداشت و به دریا انداختروقتی دختر و رسر در خواب بودند کیسه را ب  شرارت

 لحافی را هم که از رادشاه گفته بود، وتش زدر (A) شرارت

 سواران تا دود لحا  را دیدندر (A) شرارت

 ریختندر دختر را بردندر (A) شرارت

 برادران راه افتادند و رفتند و رفتند و رفتند تا سرانجام به غار رسیدندر ↑ عزیات

 اش هم نیستروی زمین دراز کشیده و کیسه سینهدیدند تیزتن ر  (A) شرارت

 حل مسئله

(N)  

انیدر برادرهیا از این ور را بگرد، ون ور را بگرد یک لوله ریدا کردند روی ون نوشته شده بود کیسه را به درییا انداخته

 یش گااشتندرسر جاتوی دریا کیسه را ریدا کردند و 

 کشاکش

(H)  

 قشون رادشاه را شکست دادندر دختر را ریدا کردندرسه برادر به شهر حاله کردند و 

 تیزتن هم دختر را برداشت و به شهرش رفتر  (↓) بازگشت

 کرد رسرش کشته شده از دیدن او خوشحال شد و هفت شبانه روز جشن و سرور راه انداختندررادشاه که فکر می  (W) ازدوا 

 هابندي داستانانگاره .6-9

اسیت کیه بیه  ی بررسی شیدههاهای به دست ومده از داستانخویشکاری ،هاداستان بندیمنظور از نگاره

ها استفاده شده اسیتر بیرای صورت توالی و رشت سر هم برای اختصار از اعتئم اختصاری خویشکاری

هیای نگارهها مراجعیه کیردر های هر یک از داسیتانیشکاری و نشانهتوان به ستون خوطتعات بیشتر میا

 به دست ومده عبارت است از: باالهای ناونهکه از 

 :؛ داستان تقدیرناونۀ اول
a a β ε  ϛ2 ε ϛ ε ϛ↓ θ ε A A B ε4 θ Q η2 ϓ η θ B O Ex T W ↓ ε ϛ ε ϛ ε2 ϛ ε ϛ W 

 :؛ داستان تاتیناونۀ دوم
a β B B A A η2 A Pr2 Rs ↑ a ↑ O A ε A E η C E F T ↑ E Pr C η E U I ↑2 O T ↓ Q 

 :؛ داستان تیزتنناونۀ سوم
a β ε ϛ ↑2 Q a A ↑ ɪ ↑ Q a A C H I ↑ Qϓ Ȣ M F G E E Pr G W 

 a ε ϛ ε2 ↑ η ε ϛ A4↑ A N H ↓ W :دومقسات 

 21عال، ناونه دوم  21های رریان برشارده است؛ در ناونه اول قصّهعال که رراا برای  92از مجاوع 

ماییۀ نهاییت مییان درونهیای بیبیا تفاوت عال در داستان مشخص گردید که 19عال و در ناونه سوم 
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ای از نظر سیاختار، مییان الگیوی ریراا و انگیارۀ بیه دسیت های رریان و عامیانه، تشابه قابل متحظهقصّه

شیود کیه قابلییت الگیوی ریراا را بیرای انیواع صیور داسیتانی اثبیات های عامیانه دیده میقصّهومده از 

 کندرمی

تیوان کیه عامیانیه اسیت، می های مردم ایرانافسانها توجه به ساختار فرهنگ بنکتۀ مهم ون است که       

 رفزودها ابه دیگر خویشکاری را نیز «نفرین»و « جادو»، «ریاان»، «شکست» ؛نند خویشکاری جدید

 هاقصّه. حرکت 6-7

ییا  (A)را اصطتحاً ون بسیط و تطیوری دانسیت کیه از شیرارت   2قصّهتوان شناسی، میاز لحاو ریخت

یییا بییه  (w)های میییانجی بییه ازدوا  و بییا گاشییت از خویشییکاری شییودشییروع می (a)کابییود و نیییاز 

نرک: ) رانجامیدشده اسیت، میبه کارگرفته قصّهسرانجام و خاتاۀ  عنوانبههای دیگری که خویشکاری

هیم دارنید و  های عامیانیه، سیاختاری سیاده و شیبیه بیهقصّه»الزم به ذکر است که؛  (ر 219: 2911رراا،

)خیدیش،  «کننیدو نهار حرکتی هستند و یک حرکت مستقیااً حرکت دیگیری را دنبیال می اغلب سه

 (ر222: 2911

مافیات کلیی التییام و جبیران  طوربیهرد، ییا یا منفعت و بُ F))راداش های رایانی گاهی به خویشکاری 

(k) یبتعق، فرار از ((Rs را اصیطتحاً حرکیت  قصّهول در گونه بسط و تحیناهاستر و مانند این(xod) 

 (ر219: 2911رراا، نرک: ) رایمنامیده

کنیم بیش از هیر میباشد و هنگامی متنی را تجزیه و تحلیلماکن است نند حرکت داشته قصّهیک  

سازیمر یک حرکیت ماکین اسیت معین ،استشدهاز ون تشکیل قصّههای را که نیز باید تعداد حرکت

وندر بدین ترتیب که بسیطی ها درهم بافته شبال حرکت دیگر بیاید، اما ماکن است حرکتمستقیااً به دن

شودر جداکردن یک حرکت هایشه گردد و حرکت جدیدی به وسط کشیدهمتوق  ،استشدهکه وغاز

های قصّهناودار حرکتی  (ر211هاان: ) ری و دقت کامل امکان دارددرستبهکار وسانی نیست، اما هایشه 

 ه شرح زیر است:فوق ب

 تقدیر قصة در . حرکت6-7-8

شود وغاز می ↑رسدر حرکت دوم با عزیات می ()خبرگیری ε)نیاز( وغاز شده و به  aدر حرکت اول با 

شیودر می( خیتم)ازدوا  Wشود و بیه شروع می ()عزیات↑شودر حرکت سوم با میشرارت ختم Aو به 

 گرددرمی)التیام مصیبت( ختم K شود و بهمی)بازگشت( وغاز ↓حرکت نهارم با 

                                                                                                                                                          
1. skazka 
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 یرتقد قصة حرکت. 8 شکل

 تمتی قصة در . حرکت6-7-6

شیودر می( خیتم)رهیایی Rsشیده و بیه  ( وغیاز)غیبت β، حرکت اول با حرکت داستان تاتی 1 شکلدر 

)عزیایت( شیروع  ↑رسدر حرکت سوم بیا )فریبکاری( می η)عزیات( وغاز شده و به  ↑حرکت دوم با 

)حل مسیئله(  N شود و بهشروع می ()عزیات ↑شودر حرکت نهارم با می)ریروزی( ختم I شود و بهمی

 شودرمیختم

 
 تمتی قصة. حرکت 6 شکل

 تیزتن در قصة. حرکت 6-7-9

شیود و وغازمی )خبرگیری( εاست که در بخش اول، حرکت اول با شدهخش تشکیلاین قسات از دو ب

رسیدر حرکیت )رییروزی( می Iگردد و بیه )نیاز( شروع میa شودر حرکت دوم با می)عزیات( ختم↑به 

شود و بیه عزیات شروع می ↑رسدر حرکت نهارم با )ریروزی( میɪ  شود و به)نیاز( شروع می a سوم با

W شودر)ازدوا ( ختم می 

 شودر)ازدوا ( ختم می Wو به  شود)شرارت( شروع می A حرکت قسات دوم با دو

 
 تیزتن قصةحرکت اول  .9 شکل

 
 تیزتن قصة. حرکت دوم 9 شکل
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 گانیهاي سه. حرکت6-2

های عدد سه در افسیانه»گوید: می« های عامیانهقصّهقوانین حااسی »ای با عنوان در مقاله 2اکسل اولریک

شیودر در هیزاران های ساده محلی به نحوی باورنکردنی تکرار میها و حتی در افسانهاسطوره جادویی و

کنیمر البتیه اعیداد دیگیری مثیل هفیت و میبیا عیدد سیه برخیوردهزار قصۀ عامیانه، بیش از سایر اعداد، 

ۀ انیدازبهنیز  کنندۀ یک کایت کامتً انتزاعی هستندررر هیچیانبویند ولی فقط می قصّهدوازده گاهی در 

ها حجیم عظییم رواییات عامیانیه را از ادبییات جدیید و رسیای متایایز ۀ وقایع و شخصییّتگانسهتکرار 

 (ر211هاان: ) «کنندنای

های مهیم ید بر قساتتأکبرای ایجاد حالت تعلیق و  معاوالًو اصوالً هر نوع تکراری،  گانهسهتکرار  

شود بیا ییک قصیۀ واحید  گانهسههر وقت حرکتی  ؛معتقد است ویدر ررااانگیز در داستان مییا هیجان

فیرار از دسیت  گانهسهنیز با  تاتی(ر با این تفاسیر در داستان 221: 2911خدیش، نرک: ) رهستیم روروبه

، تاتی و دختران دو مرتبه از دست دیوان و ییک تاتی قصۀهای هستیم، طبق بررسی روبروکننده یبتعق

 کردندرکننده داشتند، فرارتعقیب نقشروستا که مرتبه از دست اهالی 

 گیري. نتیجه9

تقیدیر، تاتیی و های میورد بررسیی: ناونهو  ای مردم ایرانهافسانههای قصّهشناسی یختربا جستجو در 
 هیاخویشیکارییعنیی کش  ون عناصر برای ای را یافت که کوشش شوندهتوان عناصر تکرارمیتیزتن 

الگیوی ریراا قابلییت تطبییق بیر روی  ؛این اسیت کیه ،کردای که باید به ون اشارهاستر اولین نکتهبوده

وهشیت خویشیکاری یستبرا داردر از مجاوع سیه ناونیه بررسیی شیده،  ای مردم ایرانهافسانههای قصّه

خویشیکاری وسیه یستبو در ناونه دوم، هجده و ناونه سوم خویشکاری یافت شدر در ناونه اول، هفده 

برد و کیاربیهنییز های این مجاوعیه قصّهتوان این روش را بر روی دیگر می ،رسددر به نظر میومدستبه

عامیانیه اسیت، قصیۀ کیه  های میردم اییرانافسانهبا توجه به ساختار فرهنگ  یافتربه نتایج مشابهی دست

ررسیی شیده بیه های بدر ناونه« نفرین»و « جادو»، «ریاان»، «شکست» ؛هاینند خویشکاری جدید به نام

ها ساختاری ساده و شبیه به هم دارند و اغلیب سیه ییا نهیار حرکتیی هسیتند و ییک قصّهاین ومدر دست

ه، تییزتن قصّهکند، اما در حرکت مستقیم حرکت دیگری را دنبال می دارای دو حرکیت اسیت کیه  قصیّ

ههفیت شخصییّت برشیارده توسیط ریراا، در  مجایوعرایان یکسانی دارندر از  بررسیی شیده، های قصیّ

 شودرمیدیده ،هایی هاچون شریر، قهرمان، یاریگر، شاهزاده خانم، گسیل دارندهشخصیّت

                                                                                                                                                          
1  . Olrik Axel 
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 هانوشتپی
 رباشند(هون که در یک وارگه مستقر شدند )ساکنان یک فامیل میمال: تعدادی بو (2)

 کند(روارگه: محل استقرار بوهون )سیاه نادرها( را گویند )جایی که ایل اتراق می (1)

 االزنگی: دیو (9)

 سله: سبد (1)

 عناصر خویشگاري. 2  جدول

 توضیحات خویشکاري ردیف
اعالم 

 اختصاري

 β کند.از خانه غیبت می یکی از اعضای خانواده غیبت 1

 Ƴ شود.قهرمان قصه از کاری نهی می نهی 2

 Ȣ شود.نهی نقض می نقض نهی 3

 ε پردازد.شریر به خبرگیری می خبرگیری 4

 ε آورد.اش به دست میشریر اطالعات الزم را دربارۀ قربانی خبردهی 5

 فریبکاری 6
بر او یا چیزهایی کهه بهه وی اش را فریب دهد تا بتواند کشود قربانیشریر می

 تعلق دارد دست یابد.
ή 

 θ کند.خورد و بنابراین ناآگاهانه به دشمن خود کمک میقربانی فریب می همدستی 7

 A آورد.شریر صدمه و جراحتی را به وجود می شرارت 8

 میانجیگری 9

ده شود. از قهرمان قصه درخواست و یا به او فرمهان دامصیبت یا نیاز علنی می

شود برود و یا بهه ممموریهت شود که به اقدام بپردازد و به او اجازه داده میمی

 شود.گسیل می
B 

 C گیرد که به مقابله بپردازد.کند و یا تصمیم میجستجوگر موافقت می مقابله آغازین 11

 ↑ کند.ترک می را خانه قهرمان عزیمت 11

12 

 نینخست

 شکارییخو

 بخشنده

 واقع حمله مورد .گیردیم قرار پرسش شود. موردیم شیآزما قهرمان

 اریگری رای ایی یجادوۀ لیوس نکهیا برای را راه همه که هانیا مانند و شودیم

 سازد.یم هموار دارد، افتیدر
 

 W دهد. می نشان واکنش آینده بخشندۀ کارهای برابر در قهرمان واکنش قهرمان 13

14 
 دریافت تدارک یا

 جادو شیء

 آورد.می دست به را جادویی عامل یک از استفاده اختیار انقهرم
D 

15 
 میان مکانی انتقال

 سرزمین دو

 داده انتقال است، آن جستجوی در که چیزی مکان به قهرمان

 شود.می راهنمایی یا و شودمی
G 

 H پردازند.می تن به تن نبرد به شریر و قهرمان کشمکش 16

 J گذارند.می قهرمان اختیار در هایی رانشان گذاشتن نشان 17
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 I خوردمی شکست شریر پیروزی 18

 K .یابدمی قصه، التیام کمبود آغاز یا مصیبت یا بدبختی مشکل رفع 19

 ↓ گردد.می باز قهرمان بازگشت 21

 Pr شود.می تعقیب قهرمان تعقیب 21

 RG شود.می رها کننده تعقیب شر از قهرمان رهایی 22

23 
ه ب رسیدن

 ناشناختگی

 رسد.می دیگر سرزمینی یا خانه به ناشناخته قهرمان،
O 

 L کند.می پایهبی ادعاهایی دروغین، قهرمانی پایه بی ادعاهای 24

 Μ شود.می خواسته قهرمان از دشوار کاری دادن انجام دشوار کار 25

 N شود.می حل مشکل و پذیرفته انجام ممموریت مسئله حل 26

 U شود.می شناخته هرمانق شناختن 27

 EW شود.می رسوا شریر یا دروغین قهرمان رسوایی 28

 T کند.می پیدا جدیدی ظاهر و شکل قهرمان تغییر شکل 29

 Q شود.می مجازات شریر مجازات 31

 E نشیند.پادشاهی می تخت بر و کندمی عروسی قهرمان عروسی 31

 کتابنامه
های داستانی در هزار و یک شب با تکیه بر الگوی بررسی حرکت»(، 2932)قاسای اصل زینب  اصغری، جواد و

 ر52-13 ، صص1 ۀشاار، نقد ادب عربی ۀرژوهشنام، «شناسی والدیایر ررااریخت

 ، ترجاۀ مصطفی عابدینی نو، ناا اول، تهران: نیلوفررهای نقد ادبینظریه و روش(، 2913برسلر، نالز )

 ،هیای ادب عرفیانیرژوهش فصیلنامۀ، «ناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقیشریخت» (،2913بهنام، مینا )

 ر252-292، صص 29 شاارۀ

نظریه والدیایر رراا )با تکیه بیر  بر اساسهای عامیانه ایل قشقایی شناسی قصّهیختر(، 2931نسب، مهناز )رارسا
هرمزگان: گروه زبان و ادبییات فارسیی نامۀ کارشناسی ارشد، (، رایانهای دو تیره قره قانی و ایگدرقصّه

 دانشگاه هرمزگانر

 ۀ مرکاشیگر، ناا اول، تهران: روزرترجا ،شناسی قصّه، ریخت(2911رراا، والدیایر )

 ای، ناا اول، تهران: هرمسرفریدون بدره ترجاۀهای رریان، های تاریخی قصّه، ریشه(2912) ----------

 ای، ناا اول، تهران: توسر، ترجاۀ فریدون بدرههای رریانهشناسی قصّیختر(، 2911) ----------

 ، ناا اول، تهران: علای و فرهنگیرهای جادوییشناسی افسانهیختر (،2911رگاه )خدیش، 

 ، ناا اول، اصفهان: تحقیقات نظریر«شناسی هزار و یک شبدرومدی بر ریخت»(، 2911محبوبه )خراسانی، 

 رفرهنگ، تهران: کتاب و جلد سوم ،یرانیاهای فرهنگ افسانه(، 2911ان )خندر ا  اشر  ویعلدرویشیان، 
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نامیۀ کارشناسیی ، راییاناشر  درویشییانیعلبررسی محتوا و ساختار وثار داستانی  (،2911غفاری جاهد، مریم )

 ارشد، تهران: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا )س(ر

-215 صص ،1 ۀشاارهای ادبی، فصلنامۀ رژوهش، «استان شیخ صنعانشناسی دیختر»(، 2911) فاطاه مجیدی،

 ر211

 ۀفصییلنام، «یسییوروبادشناسییی داسییتان ریییامبران در تفسیییر طبییری و ریخت» (،2913) یییدعبدالاجیوسیفی نکییو، 
 ر211-229 صص ،12 شاارۀ ،نامۀ زبان و ادبیات فارسیکاوش

 

 


