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Explanation and Analysis of Mythical Themes in the Structure
of the Tale of “MahPishani”

Morteza Heidari 
Abstract
Mah-Pishani is one of the most known Iranian popular tales that has been narrated by the folklorists
frequently and printed by several of them. Sobhi-Mohtadi, from narrators of it, says the history of
Mah-Pishani turns back to pre-Islamic periods, but he does not present any reason for his claimed
hypothesis. In this research, the author has selected the Ahmad Shamloo’s narration of this tale and
explored in ancient layers of it. Firstly the structural components of the tale have been explained based
on Prop’s Morphology theory, but the author has not limited himself only to reporting and explaining
the narrative structures, rather he traced the characters and their functions in Iranians’ myth, history
and culture and has proved their ancient roots clearly. In this article, the roots of these symbols, motifs
and archetypes have been analyzed:
_Stepmother: in Mah-Pishani, Molla-Baji is a stepmother of Mah-Pishani. The story of villain
stepmother and her stepdaughter that unlike the desire of her stepmother succeeds to the prosperity is
one of the universal motifs of the tales, as it would be seen in Cinderella tale.
_ Hero and Anti-hero and Helpers: Mah-Pishani is a heroine, Molla-Baji is an anti- heroine and
Cow and Demon are helper characters. The archetypes of hero and anti-hero and helpers could be
traced in anthological battle between Ormazd and Evil and their helpers in Iranian culture.
_ Women Functionalists: it could be found evidently and easily in the tale of Mah-Pishani, a passive,
neutral and lack of function presence of man gender in this tale. So it would be a remembrance
derived from Matriarchy Age.
_ burying the bones of victim: from the very deep points of the tale, is a Demon’s command to the
heroine of the tale to bury the bones of the sacrificed cow. This point is a key motif that builds to the
paleontology and historical antiquity of the tale. Mankind of the hunting age that found his life
depending on the survival of animal kinds buried the bones of hunted animal in to the soil so that
animal would have another life and its generation not to become extinct.
_ Demon: in this tale Demon functions as a generous and then helper character and takes distance
from conceptual and semantic field of villainy that is associative of Demon’s character. This
discrepancy should be traced in religion and society of ancient Aryans. The word Demon means
originally means God, but after the appearance of Zoroaster in Iran and the introduction of Ormazd as
a God, Demon’s meaning changed to the devil.
_ Cow: Mah-Pishani’s mother stays in seventh jar and then becomes a yellow cow. Cow in Iranian
myths is a blessed and sacred symbol. Certainly in the tale, cow is reckoned a totem for Mah-Pishani,
because Demon advises to her not to eat from the meat of the sacrificed cow which is a twin of her
mother. One of the remarkable features of the totems is prohibition of eating them. This totemic force
is a Mah-Pishani helper to the prosperity.
_ River: the hero of this tale has touched water and passed from it in two fundamental sections of the
tale that brought her with new different birth. Waters, fountains and rivers have been worshiped in
ancient days and linked to fertility, gestation and blessing. Water has been a symbol of revitalization
and new birth.
The author, after exploring the archetypes and motifs of Mah-Pishani, has concluded the historical
and religious sediments of Paleolithic Age (Hunting Age), Neolithic Age (Matriarchy Age), ancient
Aryan and Zoroastrian religions on its frame.
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تبیین و تحلیل بنمایههای اساطیری در ساختار قصّة «ماهپیشانی»
مرتضی حیدری



چکیده
ماهپیشانی از شناخته شدهترین قصّههای ایرانی است که روایتهای گوناگونی از آن در ایران و جهان وجود دارد .مقالة حاضرر هره
تبیین و تحلیل ساختارهای این قصّه هر پایة نظریّة ریختشناسی پراپ میپردازد و شخصیتها و خروی کراریهرای آنهرا را در
ژرفنای زمان پی میگیرد .گرچه ساختار کلّی این قصّه ها نظریّه پراپ همخوانی دارد و این نظریّه مطالعة قصّه را سامان میدهد ،امّا
در آن موتیف هسیار مهمّی یافت شده که از الگوی نموداری پراپ پیروی نکرده است .هناهراین ،ههرهگیری از ریختشناسری پرراپ
در دیرینشناسی قصّه ،گاهی هسندگی الزم را نردارد و تحلیرلهرای فراسراختاری را نراگ یر مریکنرد .نگارنرده ،پرا از کاویردن
کهنالگوها و موتیفهای قصّه ،نشستهای تاریخی و دینی عصر پارینهسنگی (عصر شکار) ،عصر نوسنگی (عصر مرادرسراالری)،
دین قدیم آریایی و آیین م دیسنا را هر پیکرة آن ،نشان داده است.
کلیدواژهها :قصّه ،ماهپیشانی ،پراپ ،ریختشناسی ،کهنالگو ،موتیف
الف ـ مقدّمه
 1ـ کلّیات و مفاهیم
قصّهها را میتوان ژرفترین گونه از انواع خانوادة فولکلرور دانسرت کره در تاریکنرای تراری هشرر ریشره دوانیردهانرد .اصرطح
فولکلور  ،از واژههای  folkهه معنی مردم و  loreهه معنی دان

ساخته شده است« .نخستین کسی که این کلمه را هه عنوان اسرم

این رشته اختیار کرد آمبرواز مورتن است که هه سال  881میحدی این عنوان را هرگ ید و مدتها گذشت تا تمرام ملرتهرا ایرن
کلمه را هه همین صورت پذیرفتند و ترکیب مذکور جنبة هینالمللی هه خود گرفت .در زهان فارسی فولکلرور را ‘فرهنر
‘فرهن

عامره’ و

عوام’ ترجمه کردهاند» (محجوب .)13 : 181 ،خرافات ،افسانهها ،ضربالمثلهرا ،آوازهرا ،ترانرههرای عامیانره ،وردهرا و

جادوها ،لغ ها و چیستانها ،رقصها ،پیشگوییها ،اعتقادات و مراسم در مورد تولّد ،مرگ ،ازدواج ،کشاورزی ،پیشگیری و معالجة
هیماری ها و هه طور کلّی آداب و رسوم و عقاید رایج در میان جوامع گونراگون ،همگری ،از عناصرر فرهنر

عامره هسرتند کره هره

صورت شفاهی یا از طریق تقلید و تکرار از نسلی هه نسل دیگر منتقل میشروند (نیر ر.کAbrams & Harpham, 2009: :
 استادیار گروه زهان و ادهیات فارسی دانشگاه پیام نور
تاری وصول131/ / 1 :
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158؛ تمیمداری: 130 ،
هنگامی که از دان

؛ میرصادقی.) 0 : 188 ،

عوام و عناصر آن سخن هه میان میآید ،اهمّیت آن در مقایسه ها دان

آکادمیک در ردة چندم قرار میگیررد

و دانشی ساده و آسان دانسته میشود؛ این لغ شی است که هرآمده از نگاهی آنی و عادتی است .قصّهها و افسانههرا در هسریاری از
موارد ،دیگر گونههای فولکلوریک را در اندرون خود پرورده و هه دست انسان امروز رسانیدهاند« .قصّههای عامیانه و افسرانههرای
کودکان ،شخصیتهای راویان ،اشتیاقها و دلهرههای آنان را هازمینمایانند و نشراندهنردة هنجرارهرای اجتمراعی و گررای هرای
فرهنگی هستند .)Smith, B. Sutton et al., 1999: 207( ».تنها آنان که ها ادهیّات فولکلور هرخوردی دان ورانه داشتهاند ،هر
اهمّیت آن پی هردهاند ،تا جایی که نویسندهای همچون ماکسیم گورکی  ،ها اشاره هه اهمّیت ادهیّات گذشته میگوید :هدون شرناخت
ادهیّات فولکلور ،شناخت تاری ملّتها ممکن نیست (در سیپک.) 1 : 181 ،
شنیدن قصّههایی که سرآغاز آنها ها هودن و نبودن یکی است (یکی هود ،یکی نبود) و هه سر آمدنشان ،هم راسرت و هرم درو
هودنشان را گواهی میکند ( ...قصّة ما راست هود؛  ...قصّة ما درو هود) ،ذهن انسان را در یافتن ریشههای تاریخی شخصریتهرا و
کن های داستانی آنها کنجکاو میکند« .هرادران گریم (ویلهلم و یاکوب)  ،نخستین دانشمندانی هودند که قصّههای آلمانی را گررد
آوردند ... .آنها قصّههای عامیانه را هازماندة اسطورههای کهن میدانستند که میتوان اساطیر خدایان و پهلوانان قدیم را از روی این
قصّهها هازسازی کرد( ».پراپ : 183 ،دو) .هررسی تاریخی قصّهها ،نه تنها پیوند آنها را ها فرهن

دیررین مردمران یرک سررزمین

نشان میدهد ،هلکه گویای رواهط هینامتنی آشکاری میان قصّههای یک سرزمین ها سرزمینهرای دیگرر اسرت و گهگراه ریشرههرای
مشترک تاریخی آنان را هازمینمایاند’« .اندریو الن ’ 1یکی از مردمشناسانی هود که  ...موتیفهای قصّههای اروپایی را ها قصّههای
آریایی و اسطورههای کحسیک مقایسه کرد و هه این نتیجه رسید که هنیان و اصل قصّهها هه آداب و رسوم و معتقردات انسرانهرای
از تاری میرسد( ».همان ،سه)« .عدّهای از محقّقان مواد مرهوط هه فولکلور و آنچه را که واهسته هه حیات عامره اسرت ،هررای

پی

هازپرداختن دورههای فراموش شدة تاریخی که مدارک و شواهد در آن هاب نایاب است ،مناسب یافتهاند .اینان روشری را در پری
گرفتهاند که میتوان آن را روش هازسازی تاریخی نامید( ».پراپ.) 1 : 13 ،
یکی از روشهای تحلیل تاریخی قصّهها ،روش تاریخی ر جغرافیایی است که دسرتپرروردة فولکلرورشناسران مکترب فنحنرد
است« .هنا هر نظر مکتب تاریخی ر جغرافیایی قصّهای که صدها گونة شفاهی دارد هاید زمانی در یک مکان معیّن و هره وسریلة یرک
نفر آگاهانه اهداع و آفریده شده هاشد .پا از آن ،قصّه از محلّ پیدای

خود هه سفر پرداخته است ... .هنا هر ایرن ،مکترب فنحنردی

نظریّه هایی را که معتقد هه وجود خاستگاههای متعدّد و مستقل هرای قصّهها هستند ،یا ریشة آنهرا را در رییاهرا و آیینهرا و مراسرم
مذهبی ،مشاهدة پدیدههای آسمانی ،ذهنیت اقوام وحشی یا تظاهر احساسات سرکوفتة دوران کودکی جستجو میکنند ،رد میکنرد»
(همان.) 0 :
هی

از دو سده است که ادهیّات فولکلور در جهان ،کانون توجّه دانشمندان علوم انسانی قرار گرفته و درهرارة آن پرژوه هرای

گستردهای انجام دادهاند .طبقههندی ریشههای قصّهها و مهاجرتهایشان ،میتواند کار جذّاهی هاشد ،امُا کراوش در معنرای ژرفترر
آنان فرآیندی است که مردمشناسان ،روانکاوان ،جامعهشناسان ،زهانشناسان و فولکلورشناسان را عحقهمند کررده اسرت ( Smith,
« .)B. Sutton et al., 1999: 207هه دنبال استفاده از فولکلور در هازسازی تاریخی نوهت هه اسرتفادة ایردلولوژیک از فولکلرور
ح اعحم داشته هود کره شرعر را تنهرا هرا توجّره هره هافرت و زمینرة
در سیاست عملی در قرن هیستم رسید .یوهان گوتفرید هردر 1قب ً
جغرافیایی ،قومی و فرهنگی آن میتوان درک کرد ... .هه تبعیّت از هردر ،محقّقان کشورهای اروپایی یکری پرا از دیگرری هرر آن
1
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شدند تا رو ملّی مردم خوی

را در گویشهای هومی ،قصّههای عامیانه و ترانهها و سرودههای محلّی  ...هازیاهنرد» (پرراپ: 13 ،

 .) 3در آلمان نازی و روسیة کمونیستی هر روی مطالعات فولکلور ها رویکردی ایدلولوژیک تأکید میشد .در سرال  ، 318انجمرن
فولکلور آمریکا همایشی هرپا کرد که موضوع آن هررسی رواهط میان مطالعات فولکلور و ملّیگرایی هود (.)Dorson, 1963: 97
ویلیام هسکم که فولکلورشناسی نق گراست ،معتقد است که عناصر فولکلوریک ،اج ا و عناصری پویا و نه ایسرتا ،پیوسرته و
نه منفک و اصلی و نه فرعی یک فرهن

هستند» (پراپ .) 0 : 13 ،پا از نظریّة نقشی ،یکی دیگر از نظریّرههرای مهرم درهرارة

فولکلور نظریّة مکتب روانکاوی است که ها نام زیگموند فروید  ...قرین است .فروید هررای تأییرد پرژوه هرای خرود در ضرمیر
ناخودآگاه آدمی از اسطورهها ،قصّههای عامیانه ،تاهوها ،شوخیها و خرافههرا کمرک مریگرفرت (همران ) 1 ،و هراور داشرت کره
روانکاوی ادهیّات عامه ،نشانههای دیگرگونشدهای از آرزوها و تمایحت همة ملّتها را ارالره مریکنرد (.)Habib, 2005: 582
مکتب فروید و یون  ،هر دو ،فولکلور را ج ء جدانشدنی نظام روانشناسی خود میدانند (پراپ .) 3 : 13 ،در چند دهة گذشته
ساختارگرایی  ،مطالعات حوزة فولکلور را متأثّر کرده است .ساختارگرایی ،یعنی هررسی رواهط متقاهل میران اجر ای سرازهای

دان

یک شیء یا موضوع فولکلوریک (پراپ : 183 ،هفت).
1

پیشنة پژوه های ساختاری ها ریشهای عمیق هه نظریّات صورتگرایی سالهای  3 1ترا  3 3مریحدی هرازمیگرردد (ر.ک:
نیوا 1 : 131 ،ر « .) 3نافذترین نظریّهای که در دهة  310و  330حوزة فولکلورشناسی را تکان داد ،نظریّرة مکترب سراختاری
هود ... .پدر واقعی نهضت جدید والدیمیر پراپ 1است ... .روش ساختاری دیگر ،روش مردمشناس نامبردار فرانسوی ،کلرود لروی
استراوس 1هود» (پراپ 3 : 13 ،ر  .) 8گرچه روش لویاستروس هر هازیاهی نمادها و چارچوبهرای مفهرومی و کرارکرد ژرف
آنها در میان مردمان کهن هنیان نهاده شده ،امّا هر خحف گفتة توأم ها تردید مترجم فارسی آثار پراپ (در همرانجرا) ،روش پرراپ
تنها روش تحلیل نحو و دستور قصّه نیست؛ زیرا پراپ هر ریشههای تاریخی قصّهها ،نی تأکید کرده («پژوه های ریختشرناختی
 ...هاید ها هررسیهای تاریخی  ...پیوند یاهد» (پراپ ) 8 : 183 ،و ریختشناسی خود را درآمدی هر کاویدن ریشرههرای تراریخی
قصّهها دانسته است .توصیف یک قصّة مشخّص ها توجّه هه اج ای سازندهاش ،ارتباط این اج ا ها یکدیگر و آنگراه هرا کرلّ اثرر را
ریختشناسی 3میگویند (.)Hale, 2006: 2/59
پراپ ،مجموعة صد قصّة روسی از قصّههای گردآوری شدة آفاناسیف ،3از شمارة  10تا  1را مواد کار خود قرار داد .هه گمان
پراپ ،تحلیل ریختاری هاید مجموعهای مکفی (و نه ل وماً هسیار گسترده) ،هاشد ،امّا ها مجموعة کوچک ،نمیتروان نتیجرة مناسربی
گرفت ()Ibid. 2/58؛ ها وجود این ،الگوی ریختشناسی هرآمده از جامعة آماری پراپ را میتروان درهرارة قصّرههرای منفررد هره
آزمون گذاشت؛ زیرا در اینجا ،هدف رسیدن هه یک الگوی تازه نیست ،هلکه سنج

الگوی پرراپ در فرهنر هرای دیگرر اسرت.

پراپ ،کوچکترین ج ء سازهای قصّههای پریان را خویشکاری 8مینامد و خویشکاری را هه عمل و کار یک شخصیت از نقطهنظر
اهمّیت

در پیشبرد قصّه تعریف میکند (پراپ : 183 ،هشت) .وی ،سیویک خوی کاری را در ساختار قصّههای پریان تشخیص

داد که هفت شخصیت آنها را هه انجام میرسانند .قهرمران ،ضردّقهرمان ،گسریل دارنرده ،شررّیر ،هخشرنده ،یراریگرر و شراهزاده،
هفتشخصیت قصّههای پریان هستند که پراپ آنها را شناسانده است (پراپ 3 : 183 ،ر .) 3
پراپ که نخستین هار این نظریّه را هیان و اثبات کرد ،اوّلین گام در تحقّق فرضیة خوی

را شناخت و تعیین دقیق عناصرر ثاهرت
1
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و متغیّر قصّه دانست (حقشناس و خدی  .)10 : 183 ،هه گمان پراپ ،هرازیگرران و کرن هرای آنران در حروادا داسرتانهرای
گوناگون ،مشاههاند .هسیار محتمل است که هرخی از قصّههای عامیانه از این قاعده پیروی نکنند و توالی خویشکاریها در آنها کم
و زیاد یا پا و پی

شود ( 39ر  .)Bertens, 2001: 37هرای هر خوی کراری ،خحصرة فشرردهشردهای از آن خروی کراری،

تعریف کوتاهشدهای از آن در یک کلمه و یک نشانة قراردادی نیاز است .وضعیت آغازین ،گرچه خوی کاری هه شرمار نمریرود،
امّا یک عنصر مهم ریختشناسی است که ها  αنشان داده میشود .از این جا هه هعد ،خوی کاریها آغاز مریشروند؛ هررای نمونره،
یکری از اعضرای خرانواده ،از جمرع خرانواده غایرب مریشرود (تعریرف :غیبرت ،نشرانه .)Hale, 2006: 2/58( )β :هعضری از
خوی کاریها ،میتوانند جایشان را تغییر دهند ... .اینها فقط نوسانها هستند ،نه نظام ترکیبی و ساختمانی جدیدی یا محورهرای
جدیدی .نی  ،مواردی از نقض قاعدة صریح وجود دارد (پراپ1 : 183 ،

ر

).

گرچه پراپ در مواردی هر گسست توالی خوی کاریها انگشت نهاده ،امّا گهگاه نظام ریختشناسی خود و خوی کاریهرای
متوالی را منسجم و تخطّیناپذیر هه شمار آورده است« :توالی خوی کاریها همیشه یکسان اسرت» (پرراپ11 : 183 ،؛ نیر ر.ک:
پراپ .) 1 : 13 ،ها وجود این ،نظریّة ریختشناسی پراپ توجّه هسیاری از دانشمندان نامدار حروزة علروم انسرانی را هره خرود
جلب نموده و در نقد یا تکمیل آن کوشیدهاند .هه هاور لوی استراوس ،هیشتر اوقات مطالعاتی که ریختشناسی خوانده شدهاند ،هره
حشویات انجامیده ،امّا تا وقتی که یک هررسی ریختشناسی درست وجود نداشته هاشد ،مطالعة درست تاریخی ،نی میسّر نخواهد
هود (نقل در پراپ .)18 : 13 ،نظریّة پراپ چنان هعد کارهردیای یافته که هرخی از منتقدان گفتهاند« :دانستن این نکتره کره روش
تحلیل ساختاری پراپ ،درهارة همة قصّههای پریان کارآیی دارد ،این امید را ایجاد میکند که هتوان چنین تحلیلی را درهارة ادهیّرات،
ههطور کلّی ،هه کار گرفت» ( .)Carter, 2006: 48نظریّة پرراپ را کسرانی ،ماننرد گریمراس  ،ت وتران ترودورف و ژراژ ژنرت

1

هازنگری کردند و در آن جر و تعدیلهایی نمودند (ر.ک.)Ibid. 48 _ 51 :
عدّهای هر این هاورند که نظریّة پراپ از آن رو کره در سریویرک کرارکرد خحصره مریشرود و رویکررد هرمزمرانی نردارد ،دارای
کاستیهایی است (اسکول  .) 0 : 133 ،کارهرد نظریّة پراپ در تحلیل ریختاری داستانهای عامیانة کهن ،این نکته را هر پرژوه گرر
درّاک آشکار میسازد که شخصیتها و خوی کاریهای آنها ها کهنالگوها و موتیفهای ادهری مانردگار ،تحقری پیردا مریکننرد و از
جهان اساطیر هرآمدهاند .هناهراین ،کاویدن ریشههای تاریخی قصّهها ،هدون آشنایی ها کهنالگوها و موتیفها راه هه سررانجامی نخواهرد
هرد .از همین روست که آلن داندس ،1فولکلورشناس نامدار آمریکایی )  ،(1934 – 2005اف ون هر گسترش نظریّة پرراپ ،اصرطح
یگانهنمایه 1را هه جای خویشکاری هه کار هرد ( )Smith, B. Sutton et al., 1999: 313و ها وضرع اصرطح  motifemeهرر
همسانی هسیاری از خوی کاریها و موتیفها تأکید کرد .نورتروپ فرای ،3نقد کهرنالگرویی را ،هرهویرژه ،هررای ارزیراهی آثرار ادهری
ریشهدارتر ،مانند قصّههای عامیانه ،هسیار سودمند میدانست .هه گمان وی ،این نوع نقد در گسترش ادهیّات تطبیقری و ریخرتشناسری
حکایتها و قصّهها هسیار کاراست ( .)Hart, 1994: 72در اوایل قرن هیستم ،جیم فریر ر 3در کتراب شراخة زرّیرن ،8راهطرة هسریار
ن دیک اسطورههای کحسیک و آیینهای فولکلوریک اوّلیه را اثبات کرد و نوعی تبیین انسانشناختی از مفهوم هیشرتر رازآمیر فرهنر
کحسیک اراله کرد ( .] [ )Coyle, Martin et al., 1993: 972از آنجا که دو اصطح کهنالگو و موتیرف از مفراهیم هنیرادین در
تحلیل ریختاری قصّهها و ریشهیاهی تاریخی آنها هه شمار میروند ،هه تبیین و تعریف آنها پرداخته میشود:
1
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واژة  ،archetypeواژهای یونانی ،هه معنای الگوی اوّلیّه است؛ مدلی پایهای است که روگرفتهایی از آن سراخته مریشرود ،از
این رو ،نخستیننمونه است ... .کهنالگوها ،واهسته هه نیاکان ما و جهانی هستند و محصول ناخودآگاه جمعی و میراا اجرداد مرا
هه شمار میروند ... .افحطون ،نخستین فیلسروفی هرود کره مفراهیم کهرنالگرویی و اشرکال آرمرانی (زیبرایی ،حقیقرت ،خروهی) و
کهنالگوهای مینوی را مطر کرد .دانشمندان حوزة انسانشناسی تطبیقی و ژرفاروانکاوان 1توجّه زیادی هه کهنالگوهرا داشرتهانرد
(« .)Cudden, 1999: 53 _ 54کهنالگوها ،هه شریوههرای روایری متکررّر ،الگروهرای عمرل داسرتانی [ق.س .خروی کراری]،
شخصیتهای سن نما یا تصاویری اشاره دارند که در آثار مختلف ادهی و نی اسطورهها ،رییاها و حتّی شیوههای آیینری اجتمراعی
ظاهر میشوند ... .اسطورهها در مقایسه ها آثار تخیّلی هنرمندانة نویسندگان فرهیخته ،هه کهنالگوی اصلی ن دیکترند» ( Abrams
.)& Harpham, 2009: 15_16
موتیفها ،یکی از الگوهای حاکم هر آثار ادهی و هخشی از درونمایة اصلی آنها هستند که ممکن اسرت ،یرک شخصریت ،یرک
الگوی تکرارشونده یا یک الگوی زهانی هاشند ( .)Cudden, 1999: 522موتیف ،مشخّصهای هرجسته ،مانند نوعی واقعه ،شگرد،
ارجاع یا کلیشه است که در آثار ادهی ،هسیار تکرار میشود؛ هه عبارتی ،واحد درونمایهای متکرّر است .گاهی ،هره جرای اصرطح
واحد درونمایهای از درونمایه 1استفاده میشود ،امّا درونمایه نگرش و طر کلّی حاکم هرر یرک اثرر ادهری اسرت .هنراهراین ،یرک
درونمایه ،ممکن است از واحدهای درونمایهای متعدّدی تشکیل شده هاشرد ( .)Abrams & Harpham, 2009: 205هنرا هرر
تعاریفی که اراله شد ،میتوان گفت ،راهطة میان کهنالگوها و موتیفها از نوع عام و خراص اسرت؛ یعنری هرر کهرنالگرویی یرک
موتیف است ،امّا هر موتیفی یک کهنالگو نیست .میتوان ویژگی متکرّری در آثار ادهی یافت که دیرینگی چندانی نداشته هاشد ،امّا
دیرینگی اساطیری ،تکرار و هاآمد از ویژگیهای جداییناپذیر کهنالگوهاست.
 2ـ بیان مسئله
ادهیّات فولکلور در سرزمین کهن ایران ر آن گونه که هاید ر هررسی نشده و چه هسا که در مقایسه ها ادهیّرات رسرمی ،در نهرادهرای
علمی در مرتبهای دون جای داشته است .کاوش در زمینههای تاریخی و اساطیری قصّههای عامیانه و کشف راهطة قصّهها هرا آداب
و رسوم مردم ایرانزمین و کارکرد هستیشناختی و جهانهینانة این آداب و رسوم هر پایة نظریّهای استوار ،از مهمترین رسالتهرای
پژوهشی اندیشمندان ایرانی است .داستان دختر ماهپیشانی از شناختهشدهترین داستانهای عامیانة ایرانی اسرت کره هرارهرا از زهران
دوستداران ادهیّات فولکلور روایت شده و هه چاپ رسیده است .صبحی مهتدی ،از روایتگران ایرن داسرتان ،دیرینگری آن را هره
پی

از اسحم میرساند (ر.ک :یاحقی ،)313 : 183،امّا درهارة فرض مدّعا استداللی اراله نمیکند .پژوه

حاضر ،هه جسرتوجرو

در الیههای دیرین این داستان میپردازد.
 3ـ نوع ،روش و چارچوب نظری پژوهش
پژوه

حاضر از نوع پژوه های کارهردی است؛ هدین معنی که نظریّة ریختشناسی پراپ ،هه روش تبیرین و تحلیرل محتروا در

تحلیل ساختاری داستان ماهپیشانی (هه روایت احمد شاملو) هه کار گرفته شده اسرت .همچنرین ،در واکراوی هرخری از زمینرههرا و
آیینهای فولکلوریک داستان ،از روش پیمایشی ،هر پایة مشاهدة مستقیم نگارنده استفاده شده است .اف ون هر نظریّة پراپ که هنیران
نظری این پژوه

است ،از نقد کهنالگویی و اساطیری ،نی در یافتن خاستگاهها و زمینههای تاریخی و فولکلوریک داسرتان ههرره
1
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هرده شده است؛ از این رو ،مشاههتهایی ها تحلیلهای یون  ،لوی استروس ،نورتروپ فرای و فری ر دارد.
 4ـ پیشینه و اهمّیت پژوهش حاضر
نظریّة ریختشناسی پراپ ،در ایران ناشناخته نیست و هسریاری از پرژوه گرران ایرانری از آن سرود هرردهانرد؛ از جملره «تحلیرل
ریختشناسی داستان سیاوش هر اساس نظریّة والدیمیر پراپ» از استاجی و رمشرکی؛ «الگروی سراختارگرایری والدیمیرر پرراپ و
کارهردهای آن در روایتشناسی» از پروینی و ناظمیران؛ «هررسری قصّرههرای دیروان در شراهنامة فردوسری» از روحرانی و عنرایتی
قادیکحیی؛ «ریختشناسی قصّة خیر و شر هر اساس نظریّة پراپ» از ایشانی؛ «هررسی ریختشناسی داستان هیژن و منیژة فردوسری
هر اساس نظریّة والدیمیر پراپ» از روحانی و عنایتی قادیکحیی.
متأسّفانه ،همة پژوه های یادشده ،هه هخ
و از هخ

نخست و مقدّماتی نظریّة پراپ که ترسیم الگوهای ساختاری است ،تأکید کردهاند

اساسی و کارهردی نظریّة او که ریشهیاهی تاریخی و اساطیری این ساختارهاست ،غافل ماندهاند .پراپ هر این هاور است

که پژوه های ریختشناسی هاید صبغهای تراریخی و هره ویرژه ،دینری پیردا کننرد و ارالرة سریاهه و فهرسرتی از شخصریتهرا و
خوی کاریها ،گرچه هرای متخصّصان ضرروری اسرت ،امّرا سرودمندی عرام و گسرتردهای نردارد (پرراپ .) 8 : 183 ،وی هره
ریشههای اساطیری قصّههای عامیانه هاور داشت و آن را از هایستههای پژوهشی آینده میدانست (ر.ک :همان.) 38 .
پژوه

حاضر ،هه تبیین و گ ارش ساختارهای داستانی هسنده نکرده است ،هلکه شخصیتها و خوی کراریهرای آنهرا را در

اساطیر ،تاری و فرهن

مردم ایرانزمین دنبال کرده و دیرینگی آنها را هه روشنی نشان داده است.

5ـ پرسشها و فرضیههای پژوهش
 .آیا نظریّة ریختشناسی پراپ در تحلیل داستان دختر ماهپیشانی کارآمد است؟
ر گمان میشود ،نظریّة ریختشناسی پراپ ،ساختارهای داستان دختر ماهپیشانی را هه خوهی تبیین کند.
 .آیا فقط پارادایمهای پیشنهادی پراپ در ریشهیایی اساطیری و تاریخی داستان دختر ماهپیشانی سودمند است؟
ر هه نظر میرسد ،در داستان دختر ماهپیشانی ،کهنالگوها و موتیفهایی فاقد حرکت و خوی کاری پیدا شود کره ریشرههرایی
هسیار کهن داشته هاشد.
 .1چه خاستگاه و نشانههای تاریخیای هرای داستان دختر ماهپیشانی میتوان یافت؟
ر پنداشته میشود ،ها وجود ساختارهای کهن این داستان ،نتوان خاستگاه و نشانههای تاریخی آن را نشان داد.
ب ـ تبیین و تحلیل داستان ماهپیشانی ،ریختها ،کهنالگوها و موتیفهای آن
 1ـ خالصة داستان
یکی هود ،یکی نبود .مردی هود که خیلی خاطر زن

را میخواست .از این زن دختری پیدا کرد که نرام

را شرهرهانو گذاشرتند و

ه رگ که شد ،فرستادندش مکتبخانة محّهاجی .محهاجی فهمید پدر شهرهانو مرد چی می داری است .رفت تو ایرن فکرر کره جرای
مادر شهرهانو را هگیرد .یک روز ،یک کاسه هه شهرهانو داد و گفت ،هه ننهات هگو یک خرده سرکه این تو هرام هفرستید .وقتی رفرت
سرکه هردارد ،تو پاهای

را از عقب هلند کن ،هیندازش تو خمرة هفتمی .شهرهانو هم همین کار را کرد و مادرش هعد از چهرل روز

هه گاو زردرنگی تبدیل شد .وقتی ملّاهاجی ها پدر شهرهانو ازدواج کرد ،گاوه را هست تو طویله .خود محهاجی ،هم دخترری داشرت
هه اسم شهرهانو که خیلی زشت هود .محهاجی ها شهرهانو هدرفتاری میکرد و از او میخواست که هر روز گاو را صرحرا هبررد و هرا
دوک پنبهها را هم هریسد .یک روز هادی آمد و پنبهها را انداخت توی چاه .شهرهانو از ترس محهاجی ،زد زیر گریره .گراوه گفرت،
توی چاه یک نردهان هست ،از آن پایین هرو .ته چاه دیوی نشسته است ،هر کاری از تو خواست ،وارونرهاش را انجرام هرده .دیروه
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شهرهانو را امتحان کرد ،فهمید دختر خوهی است .پنبههای
هست .آب سیاه و زرد که آمد هه

را ریسید و موقع رفتن هه او گفت ،هرو تو حیاط سومی ،یرک نهرر آب

دست نمیزنی .آب سفید که آمد ،دست و روت را میشوری .وقتی شهرهانو هرگشت هه خانه،

دید یک ماه هه پیشانیاش درآمده ،یک ستاره هه چانهاش .محهاجی که تعجّب کرده هود ،شهرهانو را ترساند تا راست

را هگویرد و

او هم گفت .محهاجی هنا کرد روی خوش هه شهرهانو نشان دادن و فردا صبح شهرهانوی زشت خودش را ها او روانه کرد تا او هرم
ماهپیشانی شود .شهرهانوی محهاجی وارد چاه شد و دروغکی هه دیوه گفت ،هراد پنبرههرای
محهاجی را آزمای

را داخرل چراه انداختره .دیرو ،دخترر

کرد و چون او زهان وارونة دیوها را نمیدانست ،دیوه هنگام رفتن هه او گفت ،هرو تو حیاط سومی ،هنشین لب

نهر آب؛ آب سفید و زرد که آمد ،دست نمیزنی ،آب سیاه که آمد ،دست و روت را هاش میشوری .وقتری شرهرهانوی مرحهراجی
هرگشت ،یک دست خری از وسط پیشانیاش درآمده هود .محهاجی ،از روی اجبار ،یک روز در میان ،آن را میهرید ،امّا از ایرن ور
میهرید ،از آن ور سب میشد!
زد و عروسی دختر پادشاه شد و او همه را دعوت کرد .محهاجی یک کاسة کرمانی و سهچهار تا کیسه نخود و لوهیا و لپره آورد
ها هم قاطی کرد و هه شهرهانو گفت ،تا وقتی ما از عروسی هرگردیم ،هاید آنقدر اشک هری ی که این جام پر هشود و اینهرا را هرم
از هم سوا کرده هاشی و رفتند .شهرهانو یاد دیوه افتاد که گفته هود هر وقت گره تو کارش افتاد ،پی

او هرود .دیو یک مشت نمرک

دریایی هه او داد و گفت این نمک را آب کن ،میشود اشک زالل .این خروس را هم هنداز هه جان هنشنها ترا آنهرا را سروا کنرد.
خروس خانة خودتان را هم تار کن و این را جای

نگه دار تا نامادریت خیال کند همان خروس قبلی است .هعد دیوه یرک هقچره

لباس زیبا هه او داد تا هپوشد و روغنی هم هه پاهای

مالید تا فرز شود و هتواند زودتر از محهاجی و دختررش از عروسری هرگرردد.

یک دسته گل و یک ذرّه خاکستر هم هه او داد .وقتی نوهت رقصیدن شهرهانوی مراه پیشرانی شرد ،یرک ذرّه خاکسرتر را هره طررف
محهاجی و دخترش تکاند که یک کپّه خاکستر شد .یک دسته گل را هم طرف عروس و مهمانها انداخت که همه غرق گل شدند.
پسر پادشاه که رقصیدن شهرهانو را دیده هود ،عاشق او شد .موقع هرگشتن ،شهرهانو را دنبال کرد ،امّا او فرز شده هود و نتوانست هره
او هرسد ،فقط ،لنگة کف

شهرهانو ،وقتی خواست از روی جو هپرد ،افتاد تو آب و پسر پادشاه آن را هرداشت .محهاجی و دختررش

هم که شهرهانوی خیلی زیبا شده ها لباسهای دیوه را نشناخته هودند ،ها اوقات تل از عروسی هرگشتند و وقتی دیدند که جرام پرر
از اشک شده و هنشنها هم سوا شده ،انگشت هه دهان ماندند .محهاجی فکر کرد ها خودش این گاو زرد ترو طویلره ،ننرة شرهرهانو
است و او هست که کارها را نشان

میدهد .ها حکیمهاشی ساخت و پاخت کرد و خودش را هه مریضی زد .وقتری پردر شرهرهانو

هرگشت و دید محهاجی مریض شده ،رفت سرا حکیمهاشی و او هم گوشت گاو زرد را دوای درد محهاجی دانسرت و قررار شرد
فردا گاوه را هکشند .شهرهانو همان شب آمد سرا دیوه و دیوه گاو زرد را ها همزادش عوض کرد و هه او گفت ،مبادا هره گوشرت
لب ه نی .استخوانهای
صاحب لنگه کف

را هم یک گوشه تو طویله هکن زیر خاک .پسر پادشاه هم از عشق ماهپیشانی نراخوش شرد و قررار شرد

را پیدا کنند .محهاجی میخواست دختر خودش را هه عقد پسر پادشاه در هیاورد ،امّرا وقتری گریاسرفیدهرا در

جستوجوی ماهپیشانی آمدند ،لنگة کف

هه پای

نرفت .گیاسفیدها میخواستند هروند که خروسه شروع کرد هه خواندن و هره

آنها گفت که ماهپیشانی در تنور زندانی است و آنها او را پیدا کردند و دیدند کره کفر

انردازة پرای

اسرت .مرحهراجی هررای

شیرههای ماه پیشانی ،دو ذرع کرهاس آهی ،نیم من سیر و نیم من پیاز خواست و شرط کرد شهرهانوی خودش را هم هاید پسر وزیرر
هگیرد .محهاجی لباس گلهگشادی از همان کرهاس هرای ماهپیشانی دوخت و آش آلوچهای هم ها یک مرن سریر و پیراز ،هره زور هره
خوردش داد تا زشت شود ،دهان

هوی هد هدهد و شکمروش پیدا کند و پسر پادشاه از او هدش هیاید .شهرهانو در هین راه ها دیروه

دیدار کرد و دیوه هم کارهای محّهاجی را هیاثر کرد و چی های دیگری هم یادش داد تا حساهی پسر پادشاه را شیفتة خودش هکند.
وقتی محهاجی هه ماهپیشانی سر زد تا هبیند چه شده ،ماهپیشانی گفت ،که پسر پادشاه و خانوادهاش کارهای محهاجی را هه فال نیرک
گرفتهاند .محهاجی هم همان لباس کرهاس و همان غذا را هرای شهرهانوی زشت خودش دوخت و پخت و او را راهری خانرة پسرر
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وزیر کرد .شهرهانوی محهاجی خرابکاری کرد و وزیر و پادشاه هم او را هه خانة مادرش پا فرستادند .ماهپیشانی که دلر
مادرش تن

هررای

شده هود ،از دیوه خواست تا مادرش را هرگرداند و او هم مادر شهرهانو را از جلد گاوه هیرون آورد و مادرش هرگشت

هه حالت اوّل .وقتی که پادشاه و وزیر همه چی را فهمیدند ،پادشاه دستور داد محهاجی و دخترش را از هاروی شهر پرتشان کردنرد
.)1

توی خندق (تلخیص نگارنده از داستان ماهپیشانی در شاملو 111 : 133 ،ر
 2ـ ریختشناسی داستان
خویشکاری
صــحنة آزــا ین :اعضررای
خررانواده و قهرمرران داسررتان

نمونه

نشانه

یک مردی هود ،یک زنی داشت که خیلی خاطرش را میخواست .از ایرن زن دخترری
α

و پاکی ه کره اسرم

پیدا کرد ،خیلی قشن

را گذاشرتند شرهرهانو و هر رگ کره شرد

معرّفی میشوند.

فرستادندش مکتبخانه ،پی

خبرگیـــری :شررررّیر هررره

محّهاجی ،هنا کرد زیرپاکشی و تهوتو درآوردن تا فهمید پدر شهرهانو مرد چی میر داری

خبرگیررررری از قهرمرررران

محّهاجی.

است و خیلی هم خوب زنداری میکند.

1

میپردازد.
فریبکاری :شرّیر میکوشرد
قرهررانی

را هفریبررد تررا هرره

محّهاجی رفت تو این فکر که یک جوری مادر شهرهانو را از میردان درکنرد ،خرودش
η

1

هشود میاندار.

چی هررایی کرره هرره او تعلّررق
دارد ،دست یاهد.
امر :شکل وارونهای از نهی
هه صورت امرر یرا پیشرنهاد

وقتی ننهات خم شد سرکه هردارد ،تو جَلدی پاهای
γ

2

را از عقب هلند کن ،هیندازش تو

خمره ،درش را هگذار!

اهراز میگردد..
همدســتی :قرهررانی فریررب
میخورد ،لرذا ناآگاهانره هره

شهرهانو گفت :خیلی خوب و همین کار را هم کرد.
θ

3

دشمن خود کمک میکند.
شـرارت :شررّیر ،کسری یررا
چی ی را افسون یرا طلسرم

طفلکی مادر شهرهانو هعد از چهل روز گاو زردی شد ،از خُم آمد هیررون و مرحهراجی
Α

11

هم گرفت هرد هست

تو طویله.

میکند.
شررّیر سرربب ناپدیررد شرردن
ناگهانی کسی میشود.

از آن طرف ،شب پدره آمد خانه .دید شهرهانو تنهاست .پرسید :ننهات کو پا؟
Α7

شرّیر کسی را هه زور هررای
ازدواج میخواهد.

محّهاجی یک روز هه شهرهانو گفت :اگر می خواهی هِت خوش هگذره ،هاید یک کاری
Α

16

شرّیر کسی را جانشین کا
دیگر میکند[ .خرود شررّیر،
جرررای مرررادر شرررهرهانو را
میگیرد].

هکنی پدرت مرا هگیرد ،هیاورد تو خانهتان.
عقد را که هستند ،محهاجی رفت هند و هساط

Α

12

را جمع کند ،هیاید خانه.
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نیا  :یکی از افرراد خرانواده
یررا فاقررد چی ر ی اسررت یررا

شهرهانو که مادرش را در خمرة سرکه انداخته هود و مادرش هه گاو تبدیل شرده هرود،
a

6

اکنون آرزو داشت که مادرش دوهاره هرگردد.

آرزوی هرره دسررت آوردن و
داشتن چی ی را میکند.
میرررانجیگرررری ،رویرررداد
ربط دهنده :قهرمان ،مستقیماً

از فردا صبح هاید پری
2

B

از آفتراب هیردار هشروی؛ اتراقهرا و حیراط را جرارو کنری و

ظرفهای شبمانده را هشوری .هعد دوک و یک هقچه پنبه هرداری ها گاو هبری صحرا،

اع ام میشود.

گاو را هچرانی و پنبه ها را هریسی و غروب هرگردی خانه که شام شب را هپ ی!

عزیمت :قهرمران ،خانره را 

شهرهانو ،فردا هقچه پنبره و دوک را هرداشرت ،گراو را از طویلره آورد هیررون و راهری
صحرا شد.

ترک میکند.
قهرمان راهنمایی میشود.

G

3

گاوه گفت :توی چاه یک نردهان هست .ازش هرو پایین ،آن ته میهینی دیروی نشسرته.
هرو جلو سحم

نخســتین خــویشکــاری
بخشنده :قهرمران ،آزمرای

دیوه گفت :آن سن
D

1

کن ... .او این جور میگوید ،تو این جور جواه

هده.

را هردار سرِ مرا هشکن .شهرهانو سر دیو را گذاشت رو زانوش و

هنا کرد موهاش را جُستن و رِشکهاش را گرفتن و شپ هاش را کشتن.

میشود.
واکنش قهرمان :قهرمران از
عهدة آزمون هرمیآید.
تدارک یا دریافـت شـیء
جادو :عامرل ،مسرتقیماً هره

دیوه گفت :حاال اگر می خواهی هروی ،هه سحمت! هروقت هم کارت گیرر کررد ،هیرا
E

1

سرا خودم.
وقتی از آن آب سفید هه صورت

1

F

زده ،یک ماه هه پیشانی

درآمده ،یک ستاره هه چانه

اش.

قهرمان میرسد.
با گشت :قهرمران هرازمی -

آمد ،گاو را فرستاد طویله و ن را تحویل داد هه نامادری .

گردد.
عزیمت :قهرمان [دروغین] ،

شهرهانو و دختر محّهاجی ها گاو و هقچة پنبره و سرفرة مرر هریران راه افتادنرد طررف

خانه را ترک میکند.

صحرا.

نخســتین خــویشکــاری
بخشنده :قهرمان [دروغین]،
آزمای

دیو ،دید نه سحمی ،نه علیکی ... .دیو گفت :هادی نبود که پنبهات را هیاورد هیندازد ترو

D1

چاه .حاال هیا اوّل سر مرا هجور.

میشود.

واکنش قهرمان [دروزین]:
قهرمرران دروغررین ،از عهرردة

 ...دختر گفت :چه حرفها! معلوم است که سرِ ننه ام ...سرِ تو عروض رِشرک و ایرن
E neg.
1

چی ها پُر از رُتیل و عقرب است و هوی پشکل می دهد.

آزمون هرنمیآید.
تدارک یا دریافـت شـیء

وقتی آب سیاه آمد ،دست و روش را ها آن شست .دستِ خری از وسط پیشانی دخترر

جادو :عامرل ،مسرتقیماً هره F contr.
1

محّهاجی درآمد.

قهرمان [دروغین] میرسد.
کار دشوار :انجام دادن کار

تا ما هرگردیم ،تو هاید آن قدر اشک هری ی که این جام پُر هشود و این نخود و لوهیرا و

دشواری از قهرمان خواسرته M

لپّه ها را هم از هم سوا کرده هاشی.

میشود.
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دیو گفت :هیچ غصّه نخور که خودم هرایت درست میکنم.

مأموریت انجام میگیرد و
N

مشکل حل میشود.

دیو ،یک مشت نمک دریایی و یک خروس آورد داد هه شرهرهانو ... .ایرن خاکسرتر را

عامررل جررادویی تررازهای در

اختیار قهرمان قرار میگیرد XIVbis = :فوت کن طرف محهاجی و دختر عتیقهاش ،این دستهگُل را پرت کن طرف عرروس و
F1
داماد و مهمانها .از روغنی که آن تو هود هه پاهای شهرهانو مالید که فرز هشود و زودتر
عامل ،مسرتقیماً هره قهرمران
میرسد.

از عروسی هرگردد ... .پسر پادشاه ،دوید دنبال  .لنگة کف

شناختن :قهرمران ،شرناخته

خروسه هنا کرد هه خواندن :قوقولی قو ،وقتِ آال ها پایین ،ها هاال ،مراهپیشرونی تروی
Q

میشود.

تنور ... .ه رگ گیا سفیدها کف

ماهپیشانی افتاد توی جو.

را پای شهرهانو کررد ،دیدنرد درسرت قالربِ پراش

است.
عروسی :قهرمران عروسری

ماهپیشانی را آوردند هه قصر .مجلا عقد آماده هود :صیغة عقد را جاری کردند.

می کند و هر تخت پادشاهی W
مینشیند.
رسوایی :قهرمران دروغرین EX

وزیر گفت :حاال ها این مادر و دختر چه هاید کرد؟

یا شرّیر رسوا میشود.
بــدبختی یــا مصــیبت یــا

دیو ،گاوه را آورد و ها تیغ الماس پوست

کمبود آزـا قصّـه التیـام K8
میپـییرد :طلسرم شرخص

مادره از جلد گاو پرید هیرون.

را از پشت سرر ترا دم شرکافت ،کره یکهرو

افسررون شرردهای شکسررته
میشود.
مجا ات :شررّیر ،مجرازات U

شاه امر کرد آنها را تو گونی کنند ،هبرند از هاالی هاروی شهر پرتشان کنند تو خندق.

میشود.

 3ـ تبیین ریختمندی داستان
قهرمان در این داستان ،ماهپیشانی است که در ه نگاه داستان (ازدواج ها پسر پادشاه) ،در هراهر دختر محهاجی قرار مریگیررد و ضردّقهرمان،
ناخواهری او است« .قهرمان قصّههای پریان آن شخصیتی است که یا مستقیماً از کارهای شرّیر در فاجعة داستان صدمه میهینرد (کمبرود و
فقدانی را احساس میکند) یا موافقت میکند که مصیبت شخص دیگری را التیام هخشد و نیاز او را هرآورده سرازد( ».پرراپ.) 03 : 183 ،
ضدّ قهرمان ،آن شخصیتی است که ها تشبّه هه قهرمران ،مریخواهرد هرهجرای او هره کرامروایی و خوشربختی هرسرد (ر.ک :همران.) 3 .
خوی کاری قهرمان و ضدّقهرمان در این داستان ،از نوع دوحرکتی است؛ محّهاجی که گسریلدارنرده اسرت ،شرهرهانو نرادختریاش را هره
صحرا میفرستد و او ماهپیشانی هازمیگردد؛ دختر خودش را نی هه صحرا میفرستد ،امّا یک دست خری از پیشرانیاش هیررون مریآیرد و
هازمیگردد .نام هر دوی آنها شهرهانوست و هر دو یک جفتخوی کاری متقاهل را هه نمای

 D1 E1 F1

خویشکاری قهرمان
خویشکاری ضد قهرمان

گذاشتهاند:

 D E neg F cont.
1

.

1

1

چنانکه پیداست ،ضدّقهرمان از عهدة آزمون هرنمیآید ( )E1 negativeو پاداشی عکرا ( )F1 contrastدریافرت مریکنرد.
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شخصیت ضدقهرمان ،منفعل و پذیراست و این محهاجی است که در نق
داستان را هه پی

شخصیت شرّیر و شخصیت گسیلدارنده ،حرکرتهرای

هرده است .در داستانهرا ،یکری از شخصریتهرای شررور ،مریتوانرد نامرادری هاشرد (.)Hale, 2006: 2/59

شخصیت یاریگر داستان ،مادر ماهپیشانی است که هه هیئت گاو زردی مس شده اسرت .دیرو ،در آغراز در نقر
میشود ،امّا در ادامة داستان ،نق

هخشرنده ظراهر

یاریگر را نی تعهّد میکند« .گاهی یک شخصیت در چندین حوزة عملیات فعّرال اسرت؛ هررای

نمونه ،یک حیوان حوزة عملیّاتیاش را ها هخشندگی شروع میکند و سپا یاریگر قهرمان میشود» (پراپ .) 31 : 183 ،شاه اده
نی دیگر شخصیت داستان است .هناهراین ،هر هفت شخصیتی که پراپ در نظریّة خود شناسانده است (همان ،) 11 :در این داستان
هه چشم میخورد.
2

در توالی خوی کاریهای این داستان در مقایسه ها الگوی پراپ ،تغییرهایی دیده میشود .خروی کراری امرر (  ،)γاز الگروی
متوالی پراپ پیروی نکرده و جاههجا شده است؛ خوی کاری شرارت ( )Aدر این داستان ،مرکّب هوده است؛ یعنری خروی کراری
طلسم کردن شرّیر ( ،)A11خوی کاریهای ناپدید شدن ( ،)A7کسی را هه زور هرای ازدواج خواستن ( )A10و جایگ ینی ()A12
را هه دنبال داشته و در خود ادغرام کررده اسرت؛ خروی کراری راهنمرایی شردن قهرمران ( ،)G3خروی کراری عروسری ( )Wو
خوی کاری التیام مصیبت ( )K8نی در مقایسه ها الگوی پراپ جاههجایی داشتهاند .از آنجا که پراپ ،جاههجایی خوی کاریهرا و
گاهی اوقات نقض صریح الگوی ریخرتشناسری خرود را در نظریّرهاش احتیراط کررده اسرت (پرراپ1 : 183 ،

ر

) ،ایرن

دیگرگونگیها را هاید نوسانهایی روساختی دانست که نظام ترکیبی تازهای را پایهری ی نکردهانرد .در مجمروع ،سراختار داسرتان
ماهپیشانی از الگوی پراپ پیروی کرده و شخصیت یا خوی کاری تازهای افر ون هرر سریویرک خروی کراری پیشرنهادی وی در
داستان دیده نمیشود.
 4ـ تحلیل ریختها ،کهنالگوها و موتیفهای داستان
 4ـ  1ـ نامادری (مالباجی) :داستان نامادری شرور و نادختری هیپناه

که هه رغم خواست نامادری هه خوشبختی و کرامروایی

میرسد ،از موتیفهای جهانی قصّههاست .مشاههتهای هینافرهنگی و مطالعات میانمللی قصّرههرای کودکران ،مرتنهرای متروازی
هرجستهای را شناسانده است ( .)Smith, B. Sutton et al., 1999: 207عناصر داستان ماهپیشانی ،هریگمران داسرتان مشرهور
سیندرال را هه یاد میآورد که در آنجا ،نی دختر هینوایی از دست نامادری خود شکنجه میهیند و هه کار گماشته مریشرود .سریندرال
هم ،ناخواهری دارد و سرانجام ،لنگة کف

او است که نشانهای میشود هرای ازدواج ها شاهزاده .روایتهای متعردّدی از هرر دوی

این داستانها در ایران و جهان وجود دارد [ ].
 4ـ  2ـ قهرمان و ضدّقهرمان و یاریگران :کهنالگروی قهرمران و ضردّ قهرمران را در فرهنر

ایرانری مریتروان در منظومرة

هستیشناسانة نبرد اهورام دا و اهریمن ریشهیاهی کرد .پراپ ،نی هر ریشههای دینی قصّههای کهن تأکید کرده اسرت (ر.ک :پرراپ،
: 13

)« .معنای موتیف در قصّه ها معنای آیین هراهری دارد» (همان .) 30 .قهرمان ،نمونة تقلیلیافتهای از اهورام دا (هه معنری

سرور دانا) میهاشد که قادر متعال و خالق اعلی و وجودش عین قدرت و دان
کالنات فرمان میراند و ش

اوست .او مظهر نیکی و خوهی و خیر اسرت و هرر

امشاسپندان در ادارة جهان مینوی هه او کمک میکنند (ر.ک :یاحقی .) 38 : 183 ،ضدّ قهرمان را نی

میتوان نمودی از اهریمن دانست .اهریمن در فرهن

اسحمی شیطان  ،نیروی شر ،و در اوستا انگرهمینیوه ،هه معنای خررد خبیر

است .این کلمه ،منشأ کلّ هدیها و زشتیهاست .در آیین م دیسنا ،اهورام دا و اهریمن در مدّت دوازدهه ار سال در هراهر یکدیگر
صفآرایی میکنند .در این صفآرایی و نبرد است که سرانجام ،اهریمن شکست میخورد و روز رسرتاخی فرامریرسرد .در تمرام
روایات ،اهریمن هه ناهود کردن و تباه ساختن جهان خیر میکوشد و در این راه مانند اهورام دا که یاورانی دارد ،قوایی هره او مردد
satan
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میرسانند که هه همة آنها دیو اطحق میشود؛ از همین روست که پرستندگان او را پرستندگان دیو مینامند (ر.ک :همان .) 31 .هر
پایة آنچه گفته آمد ،میتوان شخصیت یاریگر قهرمان را در امشاسپندان و شخصیت یاریگر ضدّقهرمان را در نیروهای اهریمنی
الگویاهی کرد.
 4ـ  3ـ خویشکاران ن :هه طور کلّی ،ادهیّات داستانی را هه دو دسته میتوان تقسریم کررد :نخسرت ،ادهیّرات داسرتانیای کره
قهرمان آن مردان یا زنان دارای من های مردانه هستند؛ دوم ،ادهیّات داستانیای که قهرمان آن زنان یا مردان دارای من های زنانره
هستند .در دستة مردانه ،رییای کسب افتخار است و در دستة زنانه ،رییای نعمرت و هرکرت (دالشرو 183 ،الرف .)3 :آنچره در
داستان ماهپیشانی هه آشکاری و هه آسانی دریافت میشود ،حضور منفعل ،هسیار کمرن

و فاقد خروی کراری جرنا مررد اسرت؛

شخصیتهای مرد داستان ،پدر ماهپیشانی ،پسر پادشاه ،پادشاه ،پسر وزیر و وزیر هستند .پدر ماهپیشانی« ،مرد چی می داری است و
خیلی هم خوب زنداری میکند» .پسر پادشاه نی تنها نق

همسری را ایفا میکند که شخصیت ماهپیشانی هر او سایه انداخته و در

محاق شخصیتی قرار گرفته است .دیگر شخصیتهای مرد داستان ،نی نقشی مکمّل و در سایه دارند ،زیرا حرکرت ترازهای ایجراد
نمیکنند و تنها ،خوی کاریهای دیگر شخصیتهای زن داستان را هه انجام مریرسرانند .ایرن حضرور سرازندة زنانره در سراختار
داستان را هاید در عصر مادرساالری ژرفکاوی کرد« .هه اعتقاد الی اهت هادنتر  ،زن و مرد در آغاز ،یعنی پری

از تراری  ،در کرار و

زندگی ،همکار و شریک و مکمّل هم هودند  ...و ارزش یکی هراهر ها ارزش دیگری هود ،امّا در عصر نروسرنگی زن قردرت هسریار
می یاهد ،زیرا در این دوران ،کار زن کشاورزی و مشغلة مرد دامداری است و هناهراین زن هه اقتضای کار و اشتغال  ،مادر و سررور
طبیعت دانسته میشود و کی

پرست

زنای دان رواج مییاهد ... .هر چه هست ،دوران ،دوران اعر از و اکررام ارزشهرای مردانره

نیست و فقدان خدایان نرینة قدرتمند ،دال هر همین معنی است» (ستّاری 3 : 188 ،ر .)3
اف ون هر این ،داستان ماهپیشانی پر از نمادهایی است که زنانهاند .این نمادها ،چاه ،نهر آب سحرآمی  ،خروس ،پنبه و دوکریسه
است .چاهی که خانة دیو است و نهر آبهای سفید و سیاه جادویی آن در اساطیر سایر ملل ،نی نمونههایی مشاهه دارد .ماریکا یرا
مارکا ،مادر هاکرة مصریان قدیم ،توسّط آبر مادر (رم آهستنی و هاروری و پاکی و تطهیر) و مغاکها و غارهرای زیرزمینری کره در
آنها چشمهسارهای اعجازآمی جاری است ،تمثیل شده است (دالشو 183 ،ب .) 1 :خروس که زندانی شدن مراهپیشرانی را در
تنور آشکار میکند ،هستر رسیدن عاشق داستان هه معشوق

را فراهم کرده است« .خروس مبیّن قوّة حیاتی غرای است و کامحً هره

رموز عشقی مرهوط میشود» (همان .) 3 .دوک ریسندگی و رشتن پنبه از نمادهای دیگری است که ها ونوس ،الهة عشق ،پیوندی
تنگاتن

دارد« .نمودار ونوس (آفرودیت) ،زن ای د عشق دنیوی ،مر کوچکی هه نام "کووکل" هود و هنا هه ریشرهشناسری واژگران

فینیقی ،معنای این لغت ن  ،هند و ریسمان و ها اتّساع معنی ،کحف نر و گلولرة پشرم و دوک ریسره اسرت» (همران .) 81 .ایرن
نمادهای زنانة داستان ،همچنین هر پیوندهای هینامتنی آن ها اساطیر کهن مصر و یونان انگشت تأیید مینهد و ماهپیشرانی را دخترری
داستانی میشناساند که در اندیشههای تاریک هشر ریشه دوانیده است« .مرز میان اسطوره و افسانة پهلوانی یرا قصّره ،نامشرخّص و
لغ ان است» (هاستید.)11 : 13 ،
 4ـ  4ـ دفن کردن استخوان قربانی :از نکتههای هسیار ژرف این داستان ،دستوری است که دیو هه قهرمان داستان میدهرد ترا
استخوانهای گاو قرهانیشده را دفن کند .این هخ

از داستان ،هیچ نقشی در حرکتهای داستان ندارد و خوی کراری هره شرمار

نمیرود ،امّا موتیفی است که در دیرینشناسی این داستان و هازگشت تاریخی آن ،کلیدی است راهگشرا .انسران عصرر شرکار کره
زیستن خود را در گرو هازماندن گونههای حیوانی میدید ،اسرتخوان حیروان شکارشرده را در خراک دفرن مرینمرود ترا رسرتاخی
دوهارهای داشته هاشد و تبارش نیست و ناهود نگردد« .قصّهای هست که در آن حکایت میشود که چگونه دخترری اسرتخوانهرای

Elisabeth Badinter
Marica

1
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گاوی را دفن میکند و هر روی آنها آب میپاشد (آفاناسیف ،قصّة شمارة  .) 0چنین رسمی و آیینی حقیقتراً وجرود داشرته اسرت:
استخوانهای حیوانات را هه دلیلی نه میخوردند و نه دور میانداختند ،هلکه دفن میکردند» (پراپ 30 : 13 ،ر « .) 83ایرن کره
شکارگران میکوشیدند تا هه هر وسیله جانور کشتهشده را از نو زنده سازند (هخصوص ها دفن استخوانهای آن) ،تا هار دیگر آن را
شکار کنند ،در مردمنگاری امری کامحً شناخته شده است» (همان .) 31 .دفن کردن استخوانهای شکار ،هرای آن هوده تا نیروهای
اهریمنی هر آن دست نیاهند و دودمان شکار را هرنیندازند .این موتیف ها تغییراتی ،وارد آیینهای اجتماعی و مذهبی ،نی شده است.
انسان وحشی ،میان خود و اج ای هدن

راهطهای هنیادین میهیند و اج ای جداشده از هدن  ،مانند مو و ناخن را پنهان میکند

تا هدخواهان و جادوگران هر آنها دست نیاهند و موجب هیماری و مرگ او نشوند (فریر ر .) 3 : 183 ،در وندیرداد ،دسرتور داده
شده ،ناخنهای چیدهشده دفن شوند (ر.ک :دارمستتر .) 11 : 181 ،دین زرتشتی هه مؤمنان میگوید ،دندان ،ناخن و موی خرود را
پنهان کنند تا هه دست جادوگران نیفتد (ر.ک :هدایت .) 1 : 18 ،در آداب و رسوم فولکلور هرخی از نواحی ایران ،نیر مریتروان
دفن کردن و پوشاندن استخوان را دید؛ هرای نمونه در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی ،در آیین عقیقه که هرای تندرستی و
هیگ ند ماندن نوزادان ههدنیاآمده ،هرگ ار میشود ،استخوانهای حیوان قرهانیشده را دفن مریکننرد .در شهرسرتان الرسرتان اسرتان
فارس ،در گذشته ،کودکان استخوان حیوانات را در تنة درخت نخل فرو میکردند و هاور داشتند که هرا ایرن کرار خرمرای نرسریدة
زیادی از نخل فرو میری د که میتوانند جمع کنند و هخورند .در اینجا هم پنهان کردن استخوان ها هرکت و ههرهمندی از چی ی که
مایة معاش مردم این سرزمین هوده ،پیوند داشته است.
 4ـ  5ـ دیو :کن گر هسیار مهم این داستان است که از هنمایههای دینی ،فرهنگی و اساطیری اقوام هند و اروپرایی اسرت .در
این داستان ،دیو در نق

هخشنده و سپا یاریگر ظاهر شده و از حوزة معنایی و مفهومی شرارت کره گویرا همر اد همیشرگی او

است ،فاصله گرفته است .دیوها« ،موجودات گوناگونی ،مانند هارپیها ،اروا خبی

یونانی ،راکشاسای هنردوان ،جنّریهرای اعرراب،

شیاطین والکریهای آلمانی و نظایر آن [دانسته شدهاند] که اینها همره ،نمراد نیروهرای مررگآفررین و آرزوی مررگ در شرکلهرای
گوناگوناند» (سرلو .)1 8 : 183 ،این دیگرگونگی را هاید در دین و جامعة آریاییهای کهن ریشهیاهی کرد« .واژة دیو که در اوسرتایی،
دلو و در هندی هاستان دیوا 1خوانده میشود ،اصحً هه معنای خداست .این واژه در قدیم هه گروهی از خدایان آریایی اطحق مریشرد،
ولی پا از ظهور زردشت و معرّفی اهورام دا ،خدایان قدیم ،دیوان گمراهکننده و شیطان خوانده شدند .کلمة دیو ن د همة اقروام هنرد
و اروپایی ،هه ج ایرانیان ،هنوز همان معنای اصلی خود را که خدا هاشد حفظ کرده است» (یاحقی.)13 : 183 ،
تغییر کردن شیوة زندگی هرخی از اقوام آریایی از چادرنشینی هه کشاورزی و ههبود اوضراع زنردگانی آنران ،دیگرر آریراییهرای
کوچنده را هه غارت همتایانشان ترغیب نمود .کشمک

میان ایرن دو شریوة زنردگی ،آریراییهرای کشراورز و دهکردهنشرین را از

قبیلههای مهاجمی که از خدایانشان (دیوها) در شکستن آنان نیرو میخواستند ،هی ار کرد و ههتردریج ،دیروهرا نیرروهرای اهریمنری
دانسته شدند و اهوراها خدایان آریاییهای کشاورز هه شمار رفتنرد (ر.ک :معصرومی .) 11 : 183 ،هنراهراین ،خروی کراریهرای
دیگرسان دیو را در این داستان میتوان تصویری ههیادمانده از آن روزگاران کهن دانست [.]1
 4ـ  6ـ گاو :مس شدن انسان هه صورت حیوان یا تناس رو انسانی در کالبد حیوانرات از دیرینرهتررین هراورهرای جرادویی و
اساطیری هوده است (ر.ک :لوی استروس .)31 : 183 ،مادر ماهپیشانی ،در خمرة هفتم ،چهرل روز مریمانرد و آنگراه تبردیل هره گراو
زردرنگی میشود .گاو در اسطورههای ایرانی نمادی سپند و خجسته است؛ نخستین آفریدة اهورام دا گاو «اَوِک دات» هرود؛ همچنرین،
فریدون ،پهلوان فرهمند ایرانی ،را گاو «پرمایه» پرورش داد؛ پهلوانی که گرزی گاوسار داشت و نام پدر و نیاکان او ها واژة گراو همرراه

1

ethnography
daeva
3
deva
2
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هود (ر.ک :ک ّازی: 13 ،

) .گویا گاو ،کارکردی توتمگونه هرای تبار فریدون داشته است .گاو ،همچنین نماد هرکت و فراوانی اسرت

و پدید آمدن گیاهان و حیوانات را هه آن هازخواندهاند (ر.ک :یاحقی .)330 : 183 ،هیگمان ،گاو در این داستان ،هرای ماهپیشانی تروتم
هه شمار میرود ،زیرا دیو هه او سفارش میکند ،از گوشت گاو قرهانیشدهای که هم اد مادرش است ،نخورد.
از ویژگیهای شاخص توتمها ،ممنوعیت غذایی آنهاست .این نیروی توتمی ،یاریگر ماهپیشانی هه سروی خوشربختی اسرت.
اعداد هفت و چهل ،نی از موتیفهای هنیادین اساطیر و متون مقدّس و داستانها هسرتند .عردد هفرت در فرهنر هرای گونراگون
جهان ،موتیفی است که ها آب و خاک و افحک در پیوند است؛ مانند هفت آب ،هفت آسمان ،هفت اختر ،هفت گنراه هر رگ و . ...
قداست هفت در آیین مهر سبب شده است ،مدارج رسیدن هه کمال در این آیین ،همانند تصوّف دورة اسحمی و مذهب اسرماعیلی
هفت هاشد (ر.ک :یاحقی .)833 : 183 ،چهل ،نی دیگر موتیف ماندگار دینی و اسطورهای است :موسری چهرل شربانهروز در کروه
مناجات کرد؛ کشتی نو در چهل سال ساخته شد؛ عیسی چهل روز ،روزه گرفت و چهل روز پا از رستاخی ش دیده شده شرد؛
طینت آدم در چهل صبح تخمیر شد و چلّهنشینی صوفیانه ،چهل طوطی ،چهل دختران و  . ...عدد چهل هم ،نماد کمرال و پختگری
است (ر.ک :همان 103 .ر  .)103هناهراین ،چهل روز ماندن مادر ماهپیشانی ،آن هم در هفتمین خمره ،درآمدهایی آیینی است هررای
رسیدن هه شایستگی ههرهمندی از نیرویی توتمی و پاسبانی از قهرمان داستان در هراهر آفتها و نیروهای اهریمنی.
 4ـ  7ـ رودخانه :آبها ،چشمهها و رودخانهها در روزگاران کهن پرست

میشدهانرد و هرا هراروری و هرارداری و هرکرت در

ارتباط هودهاند؛ آب ،نماد تجدید حیات و والدت نو هوده است (ر.ک :معصرومی .)31 : 188 ،قهرمران ایرن داسرتان ،در دو مقطرع
هنیادین که زایشی دیگرگونه را هرای

هه ارمغان میآورد ،آب را پساویده و از آن ،نی عبور کرده است .نخستین هار ،هنگامی اسرت

که در چاه ها دیو دیدار میکند و هه هنگام هازگشت ،دیو از او میخواهد ها آب سفیدی که از نهر میآید ،صورت خرود را هشروید.
«در قصّهها و افسانهها ،هر هار که ذکر زیرزمین ،مغاره و دخمه ،چاه ،صندوق ،هرج و جاهرای هسرته هره میران مریآیرد ... ،مقصرود
مناسک گذر و کمالیاهی است» (دالشو 183 ،ب 8 :ر  .) 3ماهی که هر پیشانی دختر میروید ،زایر

ترازهای اسرت کره از آب

میشود و این ،هر سه ،کهنالگوهای شگفتآور و درهمتافتة این داستان هستند« .از دوران پی

از تاری  ،کلّیت آب ر مراه

نصیب

ر زن ،مدار انسانی ر کیهانی هاروری هه نظر آمده است» (معصومی .)33 : 188 ،سفیدی آب ،نی صربغهای مینروی و آسرمانی دارد.
«افحطون ،ادّعا میکرد که در تصویر کردن خدایان ،رن

سفید مناسربتررین رنر

اسرت .رنر

سرفید ،نشرانة شرادی ،آرامر ،

خوشحالی و پیروزی است .نور خورشید و نور وحی در مسیحیت ،نی سفید است» (.)Ferber, 2007: 234
شخصیت ضدّقهرمان داستان ،نی در همین چاه ها دیو دیدار میکند و ها زدن آب سیاه هر صورت خود ،زایشری شروم را تجرهره
میکند« .هه طور کلَی ،رن

سیاه ها هدی ،گناه ،شیاطین و سوگواری در ارتباط اسرت و از دیرهراز در شراهکارهرای مرذهبی و ادهری

جهان (در انجیل و در آثار هومر ،سوفکلا ،شکسپیر و  ،)...چنین داللتهایی را هه همراه داشرته اسرت» (.)Ferber, 2007: 28
مقطع هسیار مهمّ دیگر داستان ،لحظة هازگشت قهرمان از عروسی دختر پادشاه است .شاهزادة شیفته ،سر در پی او نهراده و وی نیر
از هیم نامادری از روی جوی آب میپرد و لنگة کفش

داخل آب میافتد .گذر از آب ،از دیگر کهنالگروهرای جهرانی اسرت کره

زایشی نوین را هه دنبال دارد« .هنیاسرالیل هرای رسیدن هه ارض موعود از رودخانه گذشتند ،یوحنّای تعمیددهنده ،عیسی (ع) را در
رود اردن تعمید داد ،در اساطیر کحسیک ،مردگان هاید از رودخانة آکرون در دوزخ عبرور کننرد .عبرور از رودخانره ،نشراندهنردة
تغییراتی هه زهانی نمادین است» ( .)Ibid. 171 _ 172در این داسرتان ،گرذر از جروی آب ،ارمغران هنیرادین زنردگی قهرمران را
پی ک

او کرده است :ازدواج ها شاه اده [.]1

ج ـ یافتههای پژوهش
acheron

1

تبیین و تحلیل هنمایههای اساطیری در ساختار قصّة «ماه پیشانی» 13 /

.

اف ون هر تعداد شخصریتهرا و تطراهق خروی کراری آنهرا در محردودة  1خروی کراری الگروی پرراپ ،هسریاری از

موتیفهایی که پراپ در قصّههای عامیانه هازشناخته و هرشمرده است ،در داستان ماهپیشانی نی دیده مریشرود :تغییرر شرکل دادن
(تبدیل شدن مادر ماهپیشانی هه گاوی زرد رن ) ،زدن کودکان (آزرده شدن ماهپیشانی از سوی مرحهراجی) ،هخشرندگانی از جهران
دیگر (دیو) ،آب مرده و آب زنده و آب قوی و آب ضعیف (در این داستان ،نهر آبهای درون چاه) ،دوخته شدن در میان پوسرت
یک جانور (تبدیل شدن مادر ماهپیشانی هه گاو) و رسیدن هه سرزمینی دیگر هه وسیلة یک راهنما و ها استفاده از نردهان یا طناب (از
نردهان پایین رفتن و وارد چاه شدن ماهپیشانی ها راهنمایی گاو) (ر.ک :پراپ 111 : 13 ،ر  .)111این نکته ،هدین معنی اسرت کره
ساختار داستان ماهپیشانی ،هه گونهای شگفت ها نظریّة ریختشناسی پراپ سازگار افتاده است (اثبات فرضیة شمارة ).
.

دفن شدن استخوان گاو قرهانیشده هه دستور دیو ،هیچ حرکت و خوی کراری سرودمندی در رونرد داسرتان نردارد ،امّرا

کهنالگوی هسیار مهمّی است .گرچه پراپ هر وجود چنین کهنالگویی واقف هوده ،این کهنالگرو در ایرن داسرتان ،نقشری نداشرته
است .اکنون میتوان استدالل کرد که در هرخی از داستانها ،کن هایی فرعی و هیرون از الگوی ریختشناسی پراپ وجود دارد که
سرن هایی شگفتانگی و هاارزش هه شمار میرود .هناهراین ،الگوی پژوهشی پراپ ،گرچه در سرامان دادن هره مطالعرة قصّرههرا و
ریشهیاهی آنها هسیار سودمند است ،امّا در ژرفکاوی داستانها هسندگی الزم را ندارد (اثبات فرضیة شمارة ).
.1

هر پایة تبیینها و تحلیلهایی که اراله شد ،ماهپیشانی را هاید هسان سنگوارهای دانست که الیههایی تاریخی از گرذار زمران

را هازمینمایاند .آیین دفن کردن استخوان هه دوران پارینهسنگی و عصر شکار هازمیگردد؛ چیرگری خروی کراران زن داسرتان هرر
مردان و فراوانی نمادهای زنانة داستان ،نشانههایی از عصر نوسنگی و مادرساالری است؛ شخصیت هخشنده و یاریگر دیو ،داستان
را ها دین آریاییهای کهن میپیوندد و موتیف ستی قهرمان و ضدّ قهرمان ،نی میتواند روگرفتی از کهنالگروی نبررد اهرورام دا و
اهریمن در آیین م دیسنا هاشد .همچنین ،موتیفهایی در داستان دیده میشود که ها موتیفهرای مصرری و یونرانی مشراههت دارد.
اکنون میتوان استدالل کرد که دیرینگی این داستان هه عصر انسان شکارگر و پا از آن هره عصرر مرادرسراالری هراز مریگرردد و
نشستهایی از دین آریاییهای کهن ،دین زرتشتی و نمادهایی از دیگر ملل جهان را ،نی هر چهرة خود دارد .اینها ،اگرر هره یقرین
اثباتپذیر نباشند ،دست کم نشاندادنی هستند (ردّ فرضیة شمارة .)1
نتیجه
کاوش در الیههای دیرین قصّرههرای عامیانره ،نکتره هرایی ارزشرمند از تراری  ،فرهنر

و آداب و رسروم مرردم هرر سررزمینی را

هازمینمایاند که هسیاری از آنها هر انسان عصر تکنولوژی پوشیده است .نظریّة ریختشناسی والدیمیرر پرراپ در تبیرین و تحلیرل
ساختاری قصّههای عامیانه هسیار سودمند است و پژوه گر را در تفکیک اج ای قصّه از یکدیگر و آنگراه ،هازسرازی و شرناخت
قصّه یاری میکند .ماهپیشانی از قصّههای هسیار کهن ایرانی است که ساختار آن ها الگوی پیشنهادی پراپ تطراهق زیرادی دارد و از
نظام مطالعاتی او پیروی کرده است .از آنجا که هدف از ریختشناسی قصّهها رسیدن هه زمینههای تاریخی و فرهنگری آنهاسرت،
پا از هررسی موتیفها و کهنالگوهای این داستان ،دانسته شد که هه عصر پارینهسنگی و نوسنگی هازمیگردد و کهنالگوهرایی از
دین آریاییهای قدیم ،آیین م دیسنا و سایر ملل جهان را نی میتوان در آن پیردا کررد .نظریّره پرراپ در دنبرال کرردن زمینرههرای
تاریخی داستان ماهپیشانی ،نظریّهای هسنده نیست ،زیرا موتیفی فاقد حرکت و خروی کراری در داسرتان یافرت شرد (دفرن کرردن
استخوان قرهانی) ،که مهمترین کارکرد دیرینشناسانه را داشت .شاید در دیرینشناسی ساختار هسیاری از داستانها هر اساس نظریّرة
پراپ ،چنین رویکرد فراسراختگرایانرهای نیرازی آشرکار هاشرد .در داسرتانهرای عامیانره ،رویردادهرای فاقرد هنیران منطقری کره
ریختشناسان و منتقدان داستان مدرن ،آنها را اپی ودهایی زاید در طر داستانی میدانند ،سرن هایی ارزشمند هه شمار میرونرد،
زیرا خاطرات ناخودآگاه جمعی انسان را در ژرفنای خود نهاندهاند و سرشارترین آهشخوری هسرتند کره دانرای فولکلرور و دانر
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مردمشناسی مصالح کار خود را از آنها میگیرد .هه گمانی ن دیک هه یقین میتوان استدالل کرد که قصّرههرای عامیانره از دسرتبرد
خرد ویرای گر انسان پا از عصر اسطوره ،هیشتر در امان ماندهاند و گذشتة تاریک انسان را هه او ههتر مینمایانند.
پینوشتها
 .درهارة مکتبهای فولکلورشناسی و روشهای تحلیلی آنان ،نی هنگرید ههDorson, 1963: 97( :؛ مکاریک 3 : 188 ،ر .) 1
 .هرخی از این روایتها عبارتاند از :کتی لباس چوهی (نروژی) ،لنگه کف

هلوری (فرانسهای) ،سیندرال (آلمرانی) ،واسریلیای

زیبا (روسی) ،نامادری پلید (کشمیری) .امّا نسخهای که امروزه از سیندرال اغلب هه صورت کارتون و کتراب روایرت مریشرود،
نسخة فرانسوی سیندرالست که شارل پرو در سال  333میحدی روایت کرده است .روایتهای گوناگونی از ماهپیشانی را نیر
در این کتابها میتوان دنبال کرد :افسانهها ،صبحی مهتدی؛ قصههای ایرانی ،سیداهوالقاسم انجروی شریرازی؛ فرهنر

عامیانرة

سیرجان ،مهری مؤیدمحسنی؛ افسانههای اشکورهاال ،کاظمسادات اشکوری؛ فسون فسانه ،فرزانه سجادپور؛ افسرانههرای شرمال،
سیدحسین میرکاظمی؛ چهارده افسانه از افسانههای روستایی ایران ،حسین کوهی کرمانی؛ افسرانههرا و مترلهرای کرردی ،علری
اشرف درویشیان؛ فرهن

مردم کرمان ،لوریمر ،هه کوش

دکتر فریدون وهمن؛ نمونههرایی از قصرههرای مرردم ایرران ،افشرین

نادری؛ افسانههای آذرهایجان ،صمد ههرنگی و ههروز دهقانی؛ افسانههای لری ،داریوش رحمانیان.
 .1آیا نمیتوان واژة انگلیسی  ،divineهه معنای الهی را که هرآمده از التین  deusو  dīvusو آنها هم هه نوهة خرود هرآمرده
از  devaهندی هاستان و  daevaاوستایی است ( ،)Pokerny, 1959: 323ها واژة  divideو  divisionانگلیسی ،هه معنی
جدا کردن و جداسازی مرتبط دانست و ریشة تاریخی این واژهها را هه جدا شدن خدایان اقوام آریایی رساند؟!
 .1هرخی از واژگان مهمّ اساطیری این گفتار ،در زیر گ ارش میشود:
آکرون :در اساطیر یونان و روم ،نام رودخانهای است در عالم اسفل که پیرمردی هه نرام کرارن ( )Charonاروا مردگران را از
آن رد میکند (آریانپور : 133 ،ذیل .)Acheron
اوک دات :چنان که از روایات مرهوط هه آفرین

در ایران کهن هرمیآید ،پنجمین مرحلة آفررین

در خلقرت ،عرالم حیوانرات

هود ... .اعتقاد هر این هود که گاوی ههنام اوگدات ،تخم تمام چارپایان و حتّی هرخی از گیاهان سودمند را ها خود دارد .این گاو تنهرا
مخلوق روی زمین و حیوانی هود زیبا و نیرومند که گاهی او را ههصورت گاوی نر و گاهی هم گاو ماده تصویر کردهاند .گیرومرا،
نی مانند این گاو از خاک پدید آمد و تا سهه ار سال هر دو در آرام

هودند .هنگامی که دیو هدی هره گراو نخسرتین رسرید ،گراو

ههرغم تحش اهورام دا هیمار شد و سرانجام چشم از جهان فروهست .روان گراو ،ظهرور مرردی را کره حرامی حیوانرات هاشرد ،از
اهورام دا خواستار شد و او فروهر زردشت را هه او نمود (یاحقی 33 : 183 ،ر /330ذیل گاو).
پرمایه (برمایون) :نام گاوی است که هنگام زادن فریدون زاده شد و فرانک ،مادر فریدون ،فرزند را از هیم ضحّاک هره نگاهبران
هرمایون سپرد و فریدون ها شیر این گاو پرورده شد و ضحّاک پا از آگاهی از این ماجرا هرمایون را کشت (همانجا).
ونوس ( :)Venusای دهانوی عشق رومیان که یونانیان آن را آفرودیت ( )Aphroditeنامیدهاند .او هانوی گفتوگروی اغرواگر
ها خندههای جذّاب و افسونها و شادیهای عاشقانه شناخته شده است .پرندة محبوب او کبوتر است [ق.س .مر کووکرل در  1ر
 1این پژوه ] که ارّاهة او را حمل میکند و گیاهان مخصوص

گل سرخ و مورد است (یاحقّی 1 : 183 ،ر /10ذیل آفرودیت).

یوحنّا :یوحنّای معمدان ( ،)John the Baptistاز پیامبران هنیاسرالیل و پسر زکریّای نبی هرود .یحیری هنریاسررالیل را در آب
رود اردن غسل میداد .غسل عیسی (ع) ،نی هه دست وی انجام گرفت .هرودس ،حاکم فلسطین ،هه تحریک همسرش فرمران قترل
وی را صادر کرد (انوری و دیگران/ 11 : 183 :ذیل یوحنّای معمدان).
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