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Morphology of folktales in Bushehr Province
Human Shakeri
Baha'addin Eskandari

Abstract
The present study aims to analyze the morphology of some local stories of the city of
Bushehr in Iran. These three stories, with some difference, correspond to the patterns
of Vladimir Propp and are in harmony with the functions of his theory, though with
slight differences. The present article mentions some of the elements that are not in
Propp’s model. The novelty of this article is the reviving of the patterns of the
Boushehrian stories and pointing out the differences between Iranian stories and the
constructivist principles of storytelling.
This research aims to answer some of the following questions: Do Bushehrian stories
have a structure such as fairy tales of other nations and other magical legends in
Iran? Is the structure of these stories the same as the structure of other Iranian
stories? Do these stories share similar aspects? Which aspects of the story and its
functions are identical to the patterns of Propp, and which ones do not correspond?
Can one choose a native pattern for these stories and refresh the symbols of its
elements?
The structure and sequence of the events and elements of these stories are as follows:
the time and place of these stories are as vague and unclear as the narrated story.
These stories begin with an initial condition, a problem occurs for the proponent of
the story (hero) and the hero travels (becomes absent); he is struggling with
difficulty; he overcomes the problem and sometimes he takes on a magical object
and overcomes the wicked one; he returns to the first place anonymously, or goes to
the palace that has been driven out, and the vicious character of the story is punished
and the story ends well. The functions, with a slight shift, are similar to the myths,
the examples of which have been given by Ms. Pegah Khadish in her book,
Morphology of Magical Legends of Iran. To analyze the elements of Bushehri's
myths based on theories, it should be done similar to the methods of this book.
Of the six functional pairs, the A-Z pairs form the main narrative frame. This pattern,
which Khadish has designed, is also seen among these three stories, especially the
first two stories, which have more magical aspects. The pair of D-F (dealing with
helpers - getting the magic agent) (Khadish, 2009: 105), in these three stories, is the
first pair. The M-N pair (difficult task and doing it) was also seen in these three
Bushharian stories; in the first story, it is hard to find the "deer brain" to treat the
Shah, which the main hero -the king’s son- finds it. In the second story, difficult task
to achieve, here the finding of the finding of the Shawl and Mani Chang, which the
hero helps with the help of a helper to pass a forest and battle with giants. In the third
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confront the helper inside the well and meet his needs in a trip to the holly city of
Mashhad.
The Pr-Rs pair is less seen in these three stories. Actually, there is release, but there
is no such pursuit. The pair of warfare and victory (H-I) is also in the second story
between the boy and the two giants of war, and of course they do not win over the
boy, and the mother of the giants know the son as the victorious person and bestows
him the magic object. .
The anonymous entry and identification is also present in three stories, and the tone
of the final elements of the story is set up by the O-Q pairs. The king's daughter
appears behind the curtain, and the father sees and knows her and then he is pleased.
In the second story, moreover, the daughter and son of Shah (the children of the
seventh wife) are finally identified.
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تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریختشناسی
و بازاندیشی نشانههای الگویی آنها
هومان شاکری و بهاءالدین اسکندری



چکیده
در بررسیهای ساختاری ،بین قصههای عامیانة سرتاسر جهان وجوه اشتراک زیادی وجود دارد .در پژوهش حاضر ،چند داستتان
عامیانة بوشهر ،از منظرریختشناختی نقد و بررسی شدهاند .نخست مقولتة ریختتشناستی تعریت

شتده استت ،ست ا از بتین

داستانهای محلی جمعآوریشده سه داستان انتخاب و از منظر ریختشناسی تجزیه و تحلیل شدهاند .بیشتتر ایتن داستتانهتا بتا
الگوی ریختشناسی «پراپ» هماهنگ هستند .پژوهش حاضر نشان میدهد که این سه داستان با اندک جابتهجتایی بتا الگوهتای
پراپ در تحلیل ریختشناختی اینگونه قصهها ،مطابقت دارند و با اندک تفاوتی با خویشکاریهای او هماهنگ هستند؛ برختی از
عناصر که در الگوی پراپ نیست ،در مقاله بدانها اشاره شده است؛ درواقع نوآوری این مقاله در همین بازاندیشی و ابداع نشانه-
ای عناصر قصة ایرانی است .این بررسی نشان میدهد که قصههای بوشهری نیز قابلیت بررسی ساختاری دارند و تا حد زیادی با
الگوی قصههای ایرانی همخوان و مشابهند .آنچه به این مقاله تازگی میبخشد ،بازآفرینی نشانههای الگویی قصههای بوشتهری و
نشاندادن اختالفهای قصههای ایرانی با اصول ساختگرایی در قصهشناسی است.
کلیدواژهها :پراپ ،ریختشناسی ،خویشکاری ،قصههای عامیانه ،استان بوشهر
1ـ مقدمه و بیان مسئله
داستان و داستانسرایی قدمتی به درازای عمر انسان دارد .قصهها به دلیل همراهی و پیوستگی با انسانها و زندگی بشری ،اهمیت
بسیاری داشتهاند .هم ای شعر و ترانه ،قصههای کتبی و شفاهی همدم مردم بودهانتد .در فرهنتگ ایرانتی ،قصته و داستتان همتان
ارزشی را دارد که شعر نزد مردم دارد« .افسانهها قرنها پیش از آغاز زندگانی تاریخی بشر پدیتد آمتده استت ،ازهمتینروی تنهتا
روزنة نورانی و پرتو روشنگری است که به تاریکخانة قرون قبل از تاریخ میتابد» (محجوب .)124 :138 ،در فرهنگ ایرانی نیتز
قصه و افسانه جایگاهی درخور داشته است و دغدغة مردم بسیاری همین قصهگویی و داستانسرایی بوده است .با مطالعتة تتاریخ
و ادبیات ایران ،وجود «القاب و مشاغلی چون سمرگویی ،نقّال ،سخنور ،قصهخوان ،دفترنویا و قصهگو در دربارها و بین متردم،
 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ،بوشهر ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 استادیار مرکز آموزش زبان و معارف اسالمی جامعةالمصطفیالعالمیة ،قم ،ایران
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نشان از اهمیت این شغل و حرفه دارد» (ذوالفقاری .)49 :1389 ،قصّههای جادویی یا پریان و نیز قصّههای عامیانته از مهتمتترین
انواع مشهور قصّهها در میان حجم انبوه آثار ادبی جهان است که ارزش بسیاری از منظر مطالعات اسطورهپژوهتی ،روانشناستی و
مردمشناسی دارند .این قصّهها با وجود پشتوانههای اسطورهای-افسانهای از هتر سته بختش دستتگاه روان ،یعنتی نهتاد ،ختود و
فراخود سخن میگویند و راه هماهنگکردن آنها را نشان میدهند .اسطورهها و افسانههای پریتان بتا زبتان اشتاره و نمتاد ستخن
میگویند که نمایندة محتویات ناخودآگاه است .این نمادها همزمان به ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما ،یعنی هر سته جنبتة نتامبردة
روان خطور میکنند .ازاینرو ،قصّههای عامیانه حاصل محتوای مشترک ضمیر آگاه و ناخودآگاه بشر در طول تتاریخ استت .آثتار
ادبی ایرانزمین از دیرباز از آبشخور حکتایات ،اشعتار و مثلهای مردمی و عامتیانه برای غنیسازی و بهرهبردن از حکمتتهتای
آنها استفاده کردهاند .چه بسیار «شاهکارهای شعر و موسیقی و داستانسرایی که با الهام گرفتن از آثار محلی و فولکور پدید آمده-
اند و رنگ ابدیت به خود گرفتهاند» (محجوب.)43 :1386 ،
1

مطالعة علمی و نقد ساختاری قصههای پریان در سال 1928میالدی با کتاب «ریختشناسی قصه پریان» والدیمیر پراپ رنگ
تازهای به خود گرفت .این نویسنده با بررسی صد قصه از قصههای عامیانة روسی به نتایجی رسید که آن را بتین همته حکایتت-
های عامیانه در دنیا مشترک میداند (پراپ .)43: 1386 ،پراپ بر پایة نظرات زبانشناسان صتورتگرا و همچنتین نظترات کستانی
چون ژوزف بدیه 2و الکساندر وسلوفسکی 3به این نگرش تازه دست یافت؛ نگرشی که معتقد بود در قصه بایتد عناصتر ثابتت و
متغیر شناخته شوند.
در این مقاله سعی شده است که ساختار قصههای عامیانة بوشهری ،با تکیه بر سه داستان از منظر ریختشناسی پتراپ نقتد و
بررسی شوند .درواقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالتی از ایتن دستت استت :آیتا قصتههتای بوشتهری دارای فترم و
ساختاری مانند قصههای پریان جهان و افسانههای جادویی دیگر جاهای ایرانزمین است؟ آیا ستاختار ایتن قصتههتای همچتون
ساختار دیگر قصههای ایرانی است؟ آیا این قصهها در مقایسه با هم وجوه اشتراک دارند یتا خیتر؟ کتدام جنبتههتای داستتانی و
کارکردهای آن با الگوی پراپ یکسان است و کدامها مطابقت ندارد؟ آیا میتوان برای این قصهها ،الگویی بومی برگزید و نشانه-
های عناصر آن را تازگی بخشید؟
2ـ پیشینة تحقیق و روش پژوهش حاضر
بعد از چاپ کتاب ریختشناسی قصههای پریان از والدیمیر پراپ در سال  1928میالدی و تحلیل ساختارگرایانه او از قصههتای
پریان ،روشها و دورهای جدیدی در بررسی قصههای عامیانه و فولکور در جهان آغاز شد .اهل نظر و منتقدان ،بتهخصتوص در
مغربزمین آثار او را بهدلیل روش ساختارگرایانهاش در کتاب ریختشناسی قصههای عامیانه در تحقیقات و مطالعات خود پیش
چشم داشتند؛ از جمله این تحقیقات ،کتاب ریختشناسی قصههای عامیانه بومیان شمال آمریکا ،اثر آلتی دانتد

فولکورشتنا

آمریکایی بود (پراپ .)67-68 :1386 ،در ایران نیز در دو دهه اخیر ،کتابها و مقاالت متعددی در حوزه ریختشناسی حکایت-
های منظوم و منثور ادبی ،داستانهای پیامبران و تفسیرهای قرآنی تالی

شدهاست؛ ازجمله کتابهای ریختتشناستی قصتههتای

قرآن (حسینی )1382،و ریختشناسی افسانههای جادویی (خدیش )1387 ،را میتوان نام برد .پگتاه ختدیش در کتتاب نتامبرده،
داستانهای عامیانه و شفاهی و مکتوب را از مناطق مختل

ایران شنیده یا مطالعه کرده و س ا به دستهبندی و نقد آنها بر اسا

روش «پراپ» و پیروان او پرداخته است ،اما برای قصههای جادویی ایرانی الگوی تازهای را بر اسا

نظریات پراپ طراحی کرده

که خالصة همان دیدگاه ساختارگرایانة پراپ و بومیسازی آن است .این پژوهشگر برای قصههای عامیانة ایرانتی «هفتت جفتت
1

. Vladimir Propp
. Joseph Bédier
3
. Alexander Veselovsky
2
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کارکرد» را در نظر گرفته که آنها را در موارد زیر نشان داده است:
1

وضعیت مقدماتی

بروز مشکل ()A

2

برخورد با یاریگر

دریافت عامل جادویی ()D-F

3

مبارزه

پیروزی ()H-I

4

تعقیب

گریز ()PR-RS

5

کار دشوار

انجام دادن آن ()M-N

6
7

شناسایی ()Q-Q

ورود به صورت ناشنا

رفع مشکل ()Z

وضعیت پایانی

خدیش ،کارکرد اول و هفتم را یک جفت دانسته است که بدون استثنا در تمام افسانههای ایرانی هستند؛ همچنتین حترف
 zرا که در فهرست پراپ نیست ،برای نشاندادن وضعیت پایانی اضافه میکند ،خدیش هشت خویشتکاری اول پتراپ را در
یک خویشکاری (بروز مشکل) خالصه کرده است (خدیش.)82 :1387 ،
افزون بر این دو کتاب ،مقاالت زیتادی نیتز نوشتته شتتده استت؛ ازجتتمله «ریختتشناستی افستانة عاشتقانه بکتاولی»
(ذوالفقتتاری« ،)1389 ،ریختتتشناس تی داستتتان پی تامبران در تفس تیر طبتتری و ستتورآبادی» (یوستتفی نکتتو« ،)1389 ،تحلی تل
ریختشناسی روایت اسطورهای «کتیبه» بر اسا

نظریة والدیمیر پتراپ (حستنزاده و قنبتری عبتدالملکی« ،)1390،مقایستة

ساختار داستانهای مشترک عامیانه کرهای و داستانهای کلیلهودمنه» (رضایی.)1390 ،
تنها یک مقاله با عنوان «ریختشناسی قصههای قشقایی بر اسا

نظریتة ستاختارگرایی» (دهقانیتان و همکتاران)1395 ،

نوشته شده است که میتواند همسو با پژوهش حاضر باشد؛ چونکه میان حکایات محلتی و ستحرآمیز قشتقایی و قصتههتای
بوشهری وجوه اشتراک بسیاری از منظر زمانی و مکانی هست .در مقالة نامبرده ،چنین نتیجتهگیتری شتده استت« :قصتههتای
قشقایی با ساختار کلی قصههای ایرانی مطابقت دارند .توالی یکسانی که پراپ از آن صحبت میکند ،در همة قصهها با اندکی
جابهجایی و تغییر رعایت میشود» (همان .)138 :با وجود این ،تاکنون در مورد ریختشناسی قصههای عامیانة جنوب ایتران،
استان بوشهر ،جدای از گردآوری قصههای شفاهی کار پژوهشی و تحلیلی انجام نشده است .بعد از مطالعة قصهها و داستان-
های محلی جمعآوریشده در استان بوشهر ،این نتیتجه به دست آمد که گرچه ساختار اغلب این حکایتها با انتدکی جابته-
جایی ،با خویشکاریهای سیویکگانه و هفت شخصیت داستانهای فولکلور پراپ منطبق است ،بته نظتر متیرستد هتم در
توالی خویشکاریها و هم در وجود برخی خویشکاریها با الگوی پراپ همخوانی ندارد که بدانها اشاره میشود.
2ـ1ـ بازخوانی اصول نظریة پراپ
اصطالح «ریختشناسی» ،معادل کلمة فرانسوی موفولوژی 1است .والدیمیر پراپ بعد از مطالعة قصههای محلی و محتور
قراردادن مضامین آنها ،این اصطالح را انتخاب کرده است .او بعد از بررسی یکصد حکایت فولکوریک و قصههتای کودکتان
«متوجه شد که از مقایسه تصاویر یا شخصیتها چیزی دستگیرش نخواهد شد ،اما میتوان قصهها را در چارچوب کنِش آنهتا
با یکدیگر مقایسه کرد» (مکاریک .)22:1388 ،پراپ حکایتهای مختلفی را مطالعه و بررسی کرده است ،ولتی محتور کتتاب
ریختشناسی او که خود ،این نظریه را تعمیمدادنی به همه داستانهای فولکور و عامیانه دیگر ملل میدانتد ،صتد قصته بتود
(پراپ .)133 :1386 ،او در این صد قصه ،فقط سی و یک خویشکاری یا نقش یافته استت .خویشتکاریهتایی کته از غیبتت
. morphology

1
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یکی از اعضا dخانواده آغاز و به عروسی یا برتختنشستن قهرمان ختم میشود (همان .)59-135 :بنابر آنچه پراپ گفتته استت،
خویشکاری ،1عمل شخصیتهای قصهها هستند که جریان عملیات قصه بر روی آن ساخته میشتود .او در بررستی و مطالعتات
خود به این نتیجه رسید که در قصههای عامیانه نام و صفات قهرمانان داستان تغییر میکند ،ولی کارها و نقش آنان که محدود بته
سی و یک خویشکاری است تغییر نمیکند (پراپ .)50 :1386 ،پراپ شخصیتهای اصلی قصههای پریان را به قرار زیر میدانتد
و خدیش نیز همین شخصیتها را برای افسانههای جادویی ایرانی با کارکردهای خاص هرکدام پذیرفته است؛ در بختش پایتانی
تحلیل این سه قصة بوشهری نیز این شخصیتها دیده میشوند:
شخصیت

کارکرد

 )1شریر

A.H.Pr

 )2بخشنده

.D. F

 )3یاریگر

G.K. Rs.N.T

 )4شاهزاده خانم

M.J.Ex.Q.U.W

اعزام کننده

B

قهرمان

C.E.H.I.W

قهرمان دروغین

C.E.L.Ex

(به نقل از خدیش)54 :1387 ،
این نکته نیز گفتنی است که همه خویشکاریها در همه قصهها نمیآید (پراپ .)16 :1386 ،سی و یک خویشتکاری هرکتدام
دارای عالمت ویژهای است .پراپ باور دارد که به کارگرفتن این نشانهها به ما اجازه خواهد داد که ساختار قصههتای مختلت

را

به صورت نمودار با هم مقایسه میکنیم (همان.)59 :
3ـ دستهبندی سه قصه بوشهری
شماره

نام قصه

تیپ قصهها در فهرست آرنه – تامسون ()AT

1

پسر حاکم و دختر شاه

قصههای عاشقانه  -جادویی 850-999

2

شاه و هفت زن

سحر و جادو 300 -749

3

پادشاه و دختر و دامادش

قصههای تعلیمی  -مذهبی 850 -849

باید گفت که طبقهبندی افسانههای ایرانی بر اسا

«طبقات اصلی در فهرست آرنه – تامسون» دقیقاً مطابقتپذیر نیست؛ چته

اینکه در این سه قصه بوشهری میتوان عناصر قصههای عاشقانه را نیز بیرون کشید .در تمام این سه قصه ازدواج و عاشقپیشگی
همراه با سایر عناصر سحر و جادو و مذهب برجسته مینماید؛ پا برای مثال میتوان داستان پسر حاکم و دختر شتاه را در ذیتل
«قصههای عاشقانه» ( )999 -850نیز جای داد.
4ـ قصة پسر حاکم و دختر شاه

. function

1
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حاکمی زنش میمیرد؛ او ازدواج مجدد میکند ،همسر تازه با پسر حاکم ناسازگار است؛ وضعیت آغازین – بروز مشکلα .
بر اثر بدگوییهایِ نامادری ،پسر از خانه بیرون رانده میشود.

1

سرگردانی پسر در کوچهها و برخورد با گدایی که از سرما میلرزید و پستر لباستش را غیبت و برخورد با یاریگر
با او عوض کرد گدا برایش دعا کرد که خدا همه حیوانات را به فرمان پسر دربیاورد
موافقت با ورودِ پسر به یک باغ ،مشروط بر اینکه اگر دخترِ صاحب باغ آمد خودش را

نهی

نشان ندهد
روزی دختر شاه به باغ میآید؛ پسر ،نقض نهی میکنتد ،پتیش او متیرود و دختتر نیتز نقض نهی
عاشقش میشود.
شاه خواب هفت هندوانه را میبیند؛ وزیر در تعبیرش به شتاه متیگویتد وقتت ازدواج تفصیل و عنصر پیونددهنده (
هفت دخترت رسیده استت؛ شتش دختتر متیپذیرنتد ولتی دختتر هفتتم از پتذیرفتن

)

(نافرمانی دختر)

خواستگاران معرفیشده از طرف پدر سر باز میزند.
شاه ،با دیدن پسر و وضع نامناسب او ،دخترش را از ازواج با او نهی میکند.

نهی

دختر نهی پدر را نمیپذیرد و با پسر ازدواج میکند ،در نتیجه از کاخ رانده میشود.

نقص نهتی (

)  /طترد دختتر از

قصر شرارت شاه است.
بعد از مدتی چشمان شاه نابینا میشود .طبیبان مغز آهو را شفای چشم شاه میدانستند

بروز نیاز ()a6

شاه از دامادهای خود میخواهد که برای او مغز آهو بیاورند.

علنی شتدن مصتیبت و نیتاز ()B4
وآزمون قهرمتان بتا کتاری دشتوار
(،)M

خبر به پسر حاکم و دختر راندهشده شاه میرسد .به دستور پسر حتاکم ،تمتام آهتوهتا ایتتن خویشتتکاری نیتتز در واقتتع
پنهان میشوند.

گونهای شرارت استت  / Aنتیجتة
کمک یاریگر

داماد هفتم مغز یک آهو را به نزد شاه میآورد و شاه شفا مییابد.

حل مستلله ( )Nو التیتام مصتیبت
5

5

( )N=K ( )K
شاه هم که این داماد را از همه زرنگتر دید ،او و دختر هفتم را به قصر دعوت میکند ،بازگشت قهرمان و معرفی قهرمتان
او را جانشین خود معرفی میکند (نقل با تلخیص ،لیراوی.)37-1382:38 ،

جانشین W

4ـ 1ـ حرکت و الگوی قصه
همچنان که پیداست این قصه درواقع از دو خط و حرکت شکل گرفته است .پیش از پایتان حرکت نخست ،حرکت دوّم
آغاز میشود و در خاتمه داستان هر دو حرکت با هم به انتها متیرستند .چنتین طرحتی در روایتت قصته در حیطتة «تتوالی
زنجیرهای» (اخوت )70 -66 :1371 ،قرار میگیرد.

4ـ2ـ تحلیل قصة پسر حاکم و دختر پادشاه

 .1این عالئم و نشانه ها برگرفته ازالگوی پراپ و گاه خانم خدیش است و بعضا نیز ابداعی نویسندگان است.
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قصه با صحنة معمول قصههای کهن آغاز میشود؛ صحنهای که نشاندهندة خوشبختی خانواده و تعادل آغتازین قصته استت،
اما مخاطب بهخوبی میداند که این تعادل پایدار نخواهد ماند
که صورت حاد غیبت است (

 .اولین اتفاق داستان که مشکل را در پی دارد ،مرگ مادر است

 )2؛ پادشاه با زنی دیگر ازدواج میکند که این عنصر ،در واقع عنصری پیونددهنتده استت بترای

ظهور شرارت و شخصیت «شریر» قصه ( ) از سوی دیگر پراپ از خویشکاریهایی یتاد متیکنتد کته گنجانتدن آنهتا در ردهای
خاص آسان نیست (×) (پراپ .)133 :1386 ،با اینحال به نظر میرسد برای این نوع خویشکاری که از کنشهای رایج قصههای
کهن و با پیامدهای معموالً یکسان بروز شرارت همراه است ،باید نشانی ویژه ابداع کرد .میتوان در اینجا بترای تمتایز از عالئتم
دیگر نشانی «ال ( »1ازدواج پدر با نامادری) را انتخاب کرد .نامادری با پسر حاکم ناسازگار است و حاکم به سبب همسر جدید،
پسر را از قصر اخراج میکند ( )A9در اینجا چند نکته گفتنی است:
در متن قصه ،درخواست اخراج پسر از سوی همسر ِحاکم بروزی ندارد ،اما متیتتوان آن را بته اصتطالح در ضتمن داستتان
گرفت .پسر سرگردان در شهر میگردد؛ فرزند حاکم به طور مشخص از نوع قهرمان قربانی شدهاستت و آوارگتی او از مصتادیق
عزیمت ( ) است .برخورد با گدا؛ همان برخورد با یاریگر و بخشنده است .با اینکه گدا درخواست ترحم نمیکنتد ،ظتاهراً بایتد
درخواست را در ضمن داستان به حساب آورد و این خویشکاری ضمنی را از مصادیق  D5تلقتی کترد و واکتنش مثبتت فرزنتد
حاکم را از مصادیق  E5دانست .با اینحال ،میتوان نشانی چون D11پیشنهاد کرد که نشتانگر وضتعیت تترحمانگیتز بخشتندهای
است که مستقیماً درخواست ترحم نمیکند .دراینصورت باید نشانی چون  E11نیز ابداع شود .پراپ نیز تأکیتد کترده استت کته
«پا از بروز مشکل ،قهرمان داستان ،خانه را ترک میکند و در راه با بخشنده یا یاریگر مالقات و کمک دریافت میکند» (به نقتل
از خدیش .)88 :1387 ،دعای گدا در حق پسر و استجابت آن که ذیل الگوی پراپ تحتت کتارکرد ِ (تتدارک یتا دریافتت شتیء
جادویی ( Fقراردارد ،گرهگشای روند داستان است .در اینجا نیز توجه به چند نکته خالی از فایده نیست:

ال ) در اینجا شیء جادویی خاصی دیده نمیشود ،بلکه توانایی و صفت ویژهای به قهرمان اعطا میشتود (پتراپ:1386 ،

.)96
ب) بهسختی میتوان این خویشکاری را ذیل یکی از انواع  Fگنجاند ،بااینحال به نظر میرسد ،مناسبترین نشان برای ایتن
خویشکاری () F9باشد ،در غیر این صورت  F1پیشنهاد میشود .این نشانه چون دنبالة نشانة «پراپ» است مناسب مینماید.
پسر به دستور باغبان که شرط ورود او هم بود ،نباید خودش را به هنگام آمدن صاحب باغ که دختر شاه استت ،بته او نشتان
بدهد ( ) ،پسر نیز نهی باغبان را نادیده میگیرد و به دیدن دختر مالک باغ میآید (

).

ظاهراً خویشکاری عاشقشدن دختر پادشاه بر کسی که ظاهراً در شأن خانواده سلطنتی نیست ،در الگوی پراپ جایگاه خاصی
ندارد و باید آن را از مصادیق عناصر پیونددهنده برشمرد (

) ،اما به نظر میرسد این کنش از کتنشهتایی استت کته از ستوی

قهرمان بر شاهزاده و بالعکا ،در حکایات کهن بسیار دیده میشود ،باید نشان خاصی داشته باشتد .در اینجتا نشتان «ع» (عاشتق
شدن) پیشنهاد میشود«.تقریباً در نیمی از افسانههای بررسی شده ،همسر آیندة قهرمتان از خانتدان ستلطنتی و شتاهزاده استت و
بیشتر یاور قهرمان هستند» (خدیش.)148 :1387 ،
دختر شاه نیتش را آشکار میکند و از ازدواج با پسر نهی میشود .نکته جالب توجه اینجاستت کته بترخالف الگتوی پتراپ
( )61 :1386کسی جز قهرمان از انجام کاری نهی میشود ،مگر این که شاهزاده را نیز از قهرمانان قصه محسوب بداریم و در این
صورت او از نوع قهرمان قربانیشده خواهدبود .اخراج از قصر دومین مصداق شرارت است .در این قصه باید توجته داشتت کته
در این بخش درواقع شرارتی وجود ندارد ،بااینحال با توجه به تصریح پراپ در بحث انگیزشها (همان  )153:این خویشتکاری
را نیز باید از مصادیق شرارت برشمرد ( )A9و به این دلیل دختر را متیتتوان قهرمتان دوم حکایتت برشتمرد ،رانتدهشتدن او از
مصادیق عزیمت نیز تلقی میشود .) ( .نیاز به مغز آهو برای شفای چشم شاه در داستان آشتکار متیشتود کته دقیقتا مطتابق بتا
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خویشکاری بروز نیاز قصه است (خدیش.)87 :1387 ،
علنیشدن مصیبت و نیاز ( )B4و آزمون قهرمان با کاری دشوار (( )Mپراپ )127 :1386 ،؛ شتاه بته دامادهتا دستتور
یافتن راه درمان درد خود را آشکار میکند و آنها نیز دست به کار میشوند تا بدین واسطه آزموده شوند .گفتنی استت کته در
اینجا قهرمان مستقیماً آزموده نمیشود ،بلکه زمینه به گونهای فراهم میشود که او خود میتواند در این آزمون شرکت کند.
کارکرد «گمکردن آهوان» از جانب پسر ،نیز در واقع گونهای شرارت است ،آن هم از سوی قهرمان اصتلی قصته .بته نظتر
میرسد این مورد از مواردی است که در الگوی پراپ بدان توجهی نشده است .همچنتین اگتر ایتن رفتتار پستر حتاکم را از
مصادیق مقابله قهرمان با شریر بینگاریم (کشمکش )H :بی وجهی نیست .به هر حال در ایتن قستمت از حکایتت استت کته
یاریگر (عامل جادویی) نمود مییابد .با این تفصیل ،میتوان برای این خویشکاری نشان  A7=H5را پیشنهاد کرد .از آنجا کته
این مورد با هیچکدام از موارد  Hهمخوانی ندارد نشانة  H5پیشنهاد میشود .با تمامی اینها پیشنهاد میشود که استفادة قهرمان
از عامل جادویی ،آن هم به طور شرارتآمیز ،بیرون راندن رقبا و بازگرداندن حق -که چه بسا از نظر پراپ از مصادیق عناصر
نامعلوم ( )Xتلقی میشد -باید خویشکاری مستقل تعری

شود .در اینجا نشان «ح» (حذف رقبا) پیشنهاد میشود.

کارکرد بعدی ،حل مسلله ( )Nو التیام مصیبت ( )N=K5( )K5است؛ پسر حاکم با نیروی شگفتآوری که گدا با دعتای
خود به او بخشیده بود ،آهوان را پنهان کرده خود به مغز آهو برای رفع نیاز (دوای چشم شاه) ،دست مییابد.
پایان داستان نیز بازگشت قهرمان است و در واقع شاهزاده قهرمتان دوم حکایتت استت (( معرفتی قهرمتان در جایگتاه
جانشین .با اینکه پسر حاکم پیشتر با دختر پادشاه ازدواج کردهاست ،اما در این خویشتکاری بتهطورضتمنی ازدوج آنهتا بته
رسمیت شناخته شدهاست .بنابراین میتوان آن را از مصادیق  Wمحسوب داشت .افزونبرآن باید توجه داشت که ورود پستر
به قصر و اعالم جانشینی او ،مطلبی است که در سراسر کشور انعکا

خواهد یافتت و حتاکم نیتز از آن خبتردار متیشتود؛

گوییکه پسر بازگشتی پیروزمندانه به سوی پدر و نامادری داشتهاست ( ).
زمان و مکان در این حکایت ،طبق شیوه معمول روایتهای کهن ،کلی است؛ از زمانی که از آن با عنتوان روزگتاری یتاد
میشود و مکانی که تنها میدانیم شهری است که حاکمی دارد و ظاهراً پادشاه نیز در همین شهر زندگی میکنتد .در واقتع در
این حکایات ،زمان و مکان قصهها مبهم و نامشخص است و از دلیل و علتی ناشتی از حتوادپ پیتروی نمتیکنتد» (براهنتی،
 .)86087 :1348حتی نامگذاری این قصه نیز جای تأمل دارد؛ زیرا نام خاصی ندارند (نک .چادویک )546 :1376 ،و عناوینی
کلی و عام دارند.
 -5حکایت دوم؛ پادشاه و هفت زن
پادشاهی از شش زن صاحب فرزند نمیشد.

وضعیت آغازین – بروز مشکلα .

پادشاه هر روز به شکار میرفت ،روزی پیرمردی چوپان را با دختر زیبایش متیبینتد و غیبت و برخورد با یاریگر
از پیرمرد خواستگاری کرده و عرو

به قصر برده میشود.

زن هفتم باردار میشود؛ شش زن دیگر حسادت میورزند و با همدستی دایه به جتای شرارت شریران (
دو بچه ،دو توله سگ کنار زن میگذارند که این فرزندان تو هستند.
دو بچه را در صندوقچهای چوبین به دریا میاندازند.
با ورود پادشاه  6زن دیگر ،زن هفتم را بدشگون میشمارند و میگویند کته بایتد او را
بکشی.
پادشاه نص

زن را گچ میگیرد.

بچههای درون صندقچه را پیرزنی در آرزوی فرزند از آب میگیرد و بزرگ میکند.

12

).

10

تکمیل شرارت )(A
تحریک به قتل A20
شرارت ناخواسته شاه A15
تفصیل و عنصر پیونددهنتده (

)

 / 94فنون ادبی ،سال دهم ،شماره( ،2پیاپی  )23تابستان 1397
– برآورده شدن نیاز
کنجکاوی دو فرزند از پیرزن و همسرش بترای شتناخت ختود کته ناخوانتده خوانتده حقیقتجویی ()B4
میشدند.
مهاجرت بدون اطالع دو فرزند (دختر و پسر) به جنگل و سکونت در آنجا

تتترک خانتته ) ) – غیبتتت قهرمتتان
جستجوگر ()c
)

پادشاه نیز روزی به جنگل میرود پسر و دختر را میبیند به پسر دل میبنتدد و بتدون تفصیل و عنصر پیونددهنده (
شکار به قصر برمیگردد و هر روز نیز بدون شکار به قصر برمیگشت (رفتتار شتگفت
شاه)
پادشاه خبر پسر و دختر جنگل را به زنانش میگوید و زنان دایه را باخبر میکنند.

خبرگیری شریر

دایة جادوگر به نزد دختر میرود به او میگوید از برادرت بخواه تا «مـانی چنـ » را فریبکاری شریر (

1

)

برای زمان تنهایی تو به دست آورد.
دستیابی دشوار بته شتیء جتادویی

پسر به خواهر میگوید مانی چنگ نزد جنییان است.

() M
پسر پا از عبور از جنگل به کوهی میرسد و با راهنمایی مرد چوپان به متانی چنتگ دریافتتت عامتتل جتتادویی و انتقتتال
مکانی )(N

دست یافته برمیگردد.

مانی چنگ آواز میخواند و دختر میرقصید .پادشاه پسر را به قصر میخواند اما پستر خبرگیری مجدد شریران ( )
نمیرود .پادشاه مانی چنگ را میبیند و برای زنان تعری

میکند.

زن جادوگر باز نزد دختر رفته میگوید که مانی چنگ چیزی نیست ،بگو «شـال ترمـه فریبکتتاری مجتتدد شتتریر و معرفتتی
1

)

نما» را بیاور که هم آواز میخواند و هم کار میکند.

شیء جادویی (

دختر از برادرش شال ترمهنما را میخواهد.

فریب ختوردن قربتانی (همدستتی:
 )θو به وجود آمدن نیاز ()a2

پسر برای جستن شال ترمهنما راهی میشود و باز مرد نورانی برحذرش میدارد و اما با غیبت ( ) و برختورد بتا راهنمتا –
دیدن اصرار پسر او را راهنمایی میکند.

یاریگر () F6

پسر به نزد مادر غولها میآید و او در غیتاب دو فرزنتدش از او خوشتش متیآیتد و یاریگر دوم (مادر غوالن))F9( .
غوالن بوی آدمیزاد را فهمیدند و او را به یک شرط پذیرفتند.
شرط غوالن جنگیدن پسر با آنان بود که در صورت پیروزی هر چه بخواهد متیتوانتد مبارزه H
ببرد.
5

نبرد پسر با غوالن برابر است و مادر غوالن جنگ را تمام میکند و «شال ترمهنما» را به پیروزی و دستیابی به شتال  kو
پسر میدهند.

بازگشت ( )

شال ترمهنما تمام جنگل را چراغانی میکند و شاه و درباریان بته خانته پستر و دختتر تفصیل و عصنر پیونددهنده( .

)

دعوت میشوند .دایه مانع رفتن اهل قصر به مهمانی میشود اما بیفایده است.
شال ترمهنما تمام کارهای پذیرانی را مهیا میکند.

کارکرد سحرآمیز شیء جادویی

شال ترمهنما حقیقت ماجرا ،جاگذاشتن توله سگ را به جای دو بچته ،بترمال متیکنتد .رستوایی شتریران و شتناخته شتدن
جادوگر و شش زن رسوا میشوند.

قهرمان ()Q

شاه ،شش زن و دایه جادوگر را جلوی عموم به دار مجازات میآیزد.

رستتواشتتدن شتتریر و مجتتازات او
()EXu

تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریختشناسی و بازاندیشی نشانههای الگویی آنها 95 /
زن هفتم نیز نجات مییابد و سالها با خوشی کنار هم زنتدگی متیکننتد (لیتراوی ،بتا آزادی گرفتتتتتار ( )k10بازگشتتتتت
قهرمان ( )

تلخیص.)55 - 61: 1382 ،

این داستان نسبت به قصة اول ،با کنشها و خویشکاریهای بیشتری همراه است و روند پیچیدهتری دارد و در واقع سته
قهرمان قربانیشده دارد :همسر و دو فرزند شاه ،اما همسر پادشاه از آغاز داستان تا پایتان حکایتت نقشتی بتازی نمتیکنتد و
ازاینرو حضور کمرنگی دارد .دو فرزند شاه که پیرزن و پیرمردی بدون فرزند از آب میگیرند ،در شکلگیری ،حالتت گتره-
افکنی و تعلیق متن نقش فعالی دارند .مهمترین نکته در این داستان آن است که برخالف ادعای پراپ ،قهرمان قربانیشده ،در
مرحلهای از روند داستان به قهرمان جستجوگری تبدیل میشود .این جستجو که برخالف معمول با رویدادی دوگانته همتراه
است ،البته خود در خدمتگشودهشدن گره داستان و یافتن پادشاه فرزندان خویش است .این قصه را میتوان به چنتد بختش
تقسیم کرد:
1ت بخش نخست از ابتدای حکایت تا زمانی که همسر پادشاه گچ گرفته متیشتود ،ایتن گتره در پایتان حکایتت گشتوده
میشود.
 2ت بخش دوّم داستان از به آب افتادن بچّهها تا زمانی است که نامادری و ناپدری را ترک میکنند.
 3ت بخش سوّم با جستجوهای دوگانه پسر پادشاه و موقعیت او آغاز و با کش

راز حکایت و بازگشت فرزندان شتاه بته

قصر پایان مییابد .در اینجا در واقع بخش نخست نیز به سرانجام خود میرسد و همسر پادشاه نجات مییابد .ایتن حکایتت
دارای توالی زنجیرهای است که در نظریات ساختگرایان بدان اشاره شده است؛ در طرح هر داستان ،پیرفتهتا و بته عبتارت
دیگر ،روایتهای فرعی وجود دارند .هر پیرفت ،داستان کوچکی است و هر داستان پیرفت کلی یا اصلی استت (احمتدی،
166 :1380؛ اخوت .)66 :1371 ،براسا

این نظریه ،هر داستان و نیز هر پیرفت با وضعیت پایدار و متعادل آغاز متیشتود،

اما این وضعیت آغازین که در خود امکان دگرگونی و تحولی را دارد ،ناگهان با بروز حادثهای همه چیز را دگرگون متیکنتد.
پا از گذر از این رویداد ،وضعیتی جدید که محصول آن حادثه است به وجود میآید و دوباره حالت پایدار و متعادل شکل
می گیرد .این تغییر حالت درست مطابق با تعریفی است که تزوتان تودوروف 1در مورد پیرفت ذکتر کترده استت .همچنتین
برمون معتقد است توالی قصه سه نوع است:
 .1توالی زنجیرهای؛  .2توالی انضمامی؛  .3توالی پیوندی .توالی زنجیرهای :توالی میثاق یا آزمون استت کته قهرمتان بترای
انجام میثاق خود دست به کنشهایی میزند که هر یک از این کنشها با واکنشهایی روبهروست و این کنشها و واکتنشهتا
زنجیرهوار ادامه مییابند تا قهرمان میثاقش را انجام دهد (یا شکست بخورد( (اختوت .)70 -66 :1371 ،الگتوی قصته بتدین
ترتیب است؛ این الگو بر اسا

اصل داستان در کتاب آقای لیراوی است و تمام عناصر قصه را نشانهگزینی کرده است:

5ـ1ـ نگاهی به جزئیات قصه
شخصیتهای این قصه همگی بدون توصی

هستند و زمان و مکان نیز نامشخص است .اشیاء جادویی دو نتوع هستتند:

 .1مانی چن  :شخصیت غیرجاندار با نام (مانی) که تواناییهای شگفتی دارد و  .2شال ترمهنما :شخصیت غیرجانتدار .ایتن

. Tzvetan Todorov

1
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شال نیز چون مانیچنگ توانایی سحرآمیزی دارد .خانم خدیش انواع اشیاء جادویی را برشمرده است که میتوان شال ترمهنمتا و
مانیچنگ را نمودی از همان ابزار جادویی برشمرد که شبیه «حیوانات جادویی ،اشیای سلیمانی و خوردنیهای جادویی و شیشتة

عمر دیو» ( خدیش ،)91 :1387 ،سحرآمیز هستند و یاریرسان قهرمان داستان هستند.

شرارت :شرارت همسران شاه به کمک جادوگر کنشی است که از ابتدا تا پایان داستان به صورت گوناگون نمود پیدا میکند.
این شرارت به صورت فریبکاری و جایگزین کردن توله سگ و تحریک دختر پادشاه بهدستآوردن اشیاء جادویی جلوه میکنتد.
در شرارتهای نوع دوّم بیآنکه در حکایت به صراحت ذکر شود ،پیداست که جادوگر در پی آن است که پسر در جستجوی این
اشیاء از بین برود.
عزیمت :کنشی است که چهار بار در داستان اتفاق میافتد :نخست به صورت به آب انداختن بچّهها ،دوّم بته صتورت تترک
کردن بچّهها ناپدری و نامادری خود را و سوم و چهارم به صورت ترک پسر اقامتگاه را در جستجوی اشیای جادویی.
بازگشت :با چندین مورد بازگشت در این حکایت روبهرو هستیم:
ال ) دو باره بازگشت پسرت که در جستجوی اشیاء جادویی رفته ت به سکونتگاه (ک ر)
ب) بازگشت فرزندان به قصر و آغوش پدر
ج) بازگشت همسر هفتم به قصر
در کنار تمام این موارد که کموبیش بهصراحت در متن داستان آمدهاند ،میتوان از عزیمت بیبازگشت پسر و دختتر از پتیش
ناپدری و نامادری خود یاد کرد .آیا بازگشت آنان به نزد پدر و مادر واقعی خود و یافتن جایگاه شاهزادگی خویش و پخششتدن
این خبر در سراسر مملکت که ناپدری و نامادری نیز قاعدتاً از آن باخبر میشدند و از سرنوشت آنان شاد میگردند ،حکایتگتو
را از آن بینیاز کرده است؟ اما به هر شکل قصه به وضعیت  wاز سرگیری ازدواج ،ختم شده است.
 -6حکایت پادشاه و دخترش
پادشاهی دختری داشت ،شاه از غالمش میپرسد :مرد زن میگیرد یا زن ،مترد؟ ایتن وضتتعیت مقتتدماتی (
سؤال را غالم باید بدون کمکگرفتن از کسی پاسخ دهد.
دختر پادشاه ،غالم را نگران میبیند ...و جواب سؤال را به او میدهد

)  /طتترح ستتؤال

آغازین داستان  /پرسش و نهی ()y1
نقض نهی (
3

) و یافتن پاسخ (یتاریگر)

9

( )F =G
پادشاه متوجه میشود که دختر غالم را کمک کرده او را به مرد فقیری میدهد

20

تنبیه یاریگر ( )A9

مرد فقیر ،همیشه در خانه بیکار بود .همسرش مقداری پول به او میدهتد و او را بته یتتاریگر (زن) راه نجتتات را متتیگویتتد
کار تشویق میکند.

( / )F9=G3زن فرستنده است

در اولتین روز کتتاری در بتتازار بتتا شخصتتی برختورد متیکنتتد کتته نصتتایح ختتود را برخورد با یتاریگر دوم و نصتیحت گتره-
میفروخت .مرد نصیحت او را خرید« :در هر کاری باید صبور باشی»

گشای او ()K

روزی مرد به زنش گفت :فردا کاروانی عازم مشهد است ،قصد دارم با آن بروم

غیبت قهرمان داستان ( )

در میان راه مرد فقیر برای آب به چاهی میرود و با درویشی که شیری نیز به همتراه برخورد با یاریگر اصلی – دریافت هدیتة
دارد برخورد میکند که به او چند انار میدهد به شرطی که برای او مهر و تسبیح از جادویی  -و تقاضای بخشنده ()D1
مشهد بیاورد.
مرد دانههای انار را به کاروانی برگشته از مشهد میدهد تا به زنش برسانند .زن متی -کارکرد شئ ستحرآمیز ((  Fالتیتام فقتر و
1

تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریختشناسی و بازاندیشی نشانههای الگویی آنها 97 /
نداری ()K6

بیند که انار پر از دانههای قیمتی است با فروش آنها قصر باشکوهی میسازد؛

مرد در بازگشت از مشهد مهر و تسبیحی به درویش متیدهتد و دوبتاره از درویتش برختتورد دوم بتتا یتتاریگر اصتتلی و دادن
چیزی از سوی بخشنده در قبال موفقیتت

مقداری انار میگیرد؛

در آزمون ()F1
مرد به خانه برمیگردد و قصر زنش را میبیند و اینکه زنتش کنتار جتوانی خوابیتده ظتتاهر شتتدن اثتتر نص تیحت یتتاریگر دوم
است ،مرد میخواهد جوان (پسرش) را بکشد ،ولی یاد نصیحت یاریگر اول میافتتد (یاریگر جنبی)
که «در کارهایت صبر پیشه کن».
مرد فقیر که اکنون تاجر بزرگی شده یک هفته مردم را ناهار میدهتد و شتاه نیتز بته عنصر پیوندهدهنده (

)

قصر دعوت میشود؛
شاه با دیدن تصویر دختر بر دیوار ،به یاد دختر خود میافتد و تأس

متیختورد؛ در ورورد ناشتتنا  /پنهتتان شتتدن و شتتناخته

این هنگام دختر از پشت پرده بیرون میآید و میگویتد :ای پادشتاه اکنتون ،زن مترد شدن Q
میگیرد یا مرد ،زن؟
پادشاه از غالم پرسید :آیا این دختر من است؟ غالم میگوید بله .آیا تو دختر خود را بر تخت نشستن قهرمان (

)

نمیشناسی؟ پادشاه تاج شاهی را برداشته ،بر سر داماد خود متیگتذارد (لیتراوی ،بتا
تلخیص.)73-76 :1387،

6ـ1ـ تحلیل داستان شاه و دخترش
طرح یک سؤال قصه را به حرکت درمیآورد ،هرچند در دو داستان پیشین بروز مشکل و وضعیت مقدماتی به الگوی پتراپ
و سایر افسانههای جادویی ایران شباهت داشت ،در این قصه ،وضعیت آغازین با طرح یک سؤال همراه استت کته نهتی نیتز در
بطن آن نهفته است .بهسختی میتوان این خویشکاری را در قالب یکی از الگوهای آغاز قصه و طرح پراپ گنجاند .متیتتوان آن
را از عناصر نامعلوم (×) (پراپ )133 :1386 ،برشمرد ،در غیر این صورت بایتد آن را ذیتل خویشتکاری نیتاز ( )a6گنجانتد .در
ادبیات داستانی ایران پیشینة طراحی سؤال در آغاز داستان دیده میشود .در داستان رماناگونة «دارابنامته» محمتد بیغمتی (قترن
نهم هتت .ق) آغاز داستان با طرح  4سؤالِ وزیر شاه مصر (نیکاختر) از طیطو

ِحکیم آغاز شده است؛  4سؤالی کته اگتر پاستخ

داده شود ،دختر شاه مصر را به ملک داراب میدهند تا آرزوی داشتن فرزند او نیز برآورده شود ( بیغمی.)8 /1 :1339 ،

از سوی دیگر با توجه به ادامة داستان اگر به گونهای این الزام را که «باید غالم ختود جتواب را بیابتد و از کستی دیگتر
کمک نگیرد» در تقدیر و ضمن داستان بگیریم ،میتوان این مورد را از مصادیق نهی دانست =( )y1( .از کسی دیگتر ن تر ).
دختر که خود در ادامةداستان قهرمان قربانیشده خواهد بود ،در اینجا یاریگر حساب میشتود ( .)F9پادشتاه در اینجتا نقتش
شریر را بازی میکند و به کسب خبر میپردازد

(.

) ؛ درواقع پادشاه شرارت انجام نمیدهد تا دخترش را که در نقض نهی

شرکت داشته تنبیه کند ،بلکه او را تنبیهی عادی میکند که آنچنان هم شریرانه نیست (نک .خدیش .)84 : 1387 ،این شرارت
بهسختی ذیل شرارتهای پیشبینی شده پراپ میگنجد .به نظر میرسد باید نشانی دیگر همچنتین A20را بترای آن در نظتر
گرفت .بااینحال این خویشکاری ،اخراج دختر از قصر ،را هم در ضمن خود دارد (.)A920
در این قصه به نوعی با «حرکت سهگانی» مواجه هسیتم .آغاز رویدادهای ستهگتانی (

) .برختورد مترد بتا کستی کته

نصیحت خود را میفروشد ،میتوان ورود بخشنده (یاریگر جانبی) تلقی کترد ( )Dامتا بتا اینکته در اینجتا ظتاهراً آزمتون و
پرسشی در کار نیست و درنهایت شیء جادویی نیز در مکان نیست ،میتوان ارائه نصیحت در برابر پول را آزمون تلقی کرد و
نصیحتی و پرسشی را که میفروشد ،شیلی دانست که بخشنده به قهرمان متیدهتد ( .)D1E1F1از ستوی دیگتر بایتد توجته
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داشت که در این اتفاقات و دیدارهای سهگانه سرمایة اندک دختر از بین میرود و بنابراین ،ایتن تفصـیل سـهگانـه در ختدمت
ترسیم به وجود آمدن نیاز است ( .)a6اگرچه قهرمان اصلی در این داستان دختر پادشاه است ،امتا در کتنش داستتان ،مترد فقیتر
است که قهرمان اصلی میشود .برایناسا  ،حرکت او را همراه با قافله میتوان از مصادیق عزیمت محسوب کرد ( ).
رفتن مرد فقیر را به داخل چاهی که خطر او را تهدید میکند ،میتوان نوعی آزمون تلقی کرد .برخورد او با درویش در حال
نماز خواندن ،برخورد با بخشنده اصلی داستان است ،بخشندهای که شیر او ،آزمون اوستت .در ایتن صتحنه اقتتدار روحتی و بته
اصطالح والیت تکوینی درویش ترسیم میشود و بنابراین میتوان آن را توصی

درویش انگاشت .همچنانکه گفته شد در اینجتا

آزمونی دیده میشود؛ آیا بصیرت درویش است که شایستگیهایی در فقیر میبیند و شیر را مانع میشتود .گنجانتدن ایتن شتماره
ذیل خویشکارهای الگوی پراپ خالی از دشواری نیست .میتوان آزمون تقدیری در اینجا را از مصتادیق  D1و از عهتده برآمتدن
مرد را  E1انگاشت یا با توجه به حمله شیر آن را از مصادیق  D8E8تلقی کرد ،با وجود این ،با توجه به ( D2بخشنده به قهرمتان
سالم میکند و از او پرسشهایی میکند) میتوان مورد  D11را به فهرست الگوهای پراپ افزود ( :D11قهرمان امتحتان متیشتود
که آیا به بخشنده سالم میکند و او را احترام میگذارد) و میتوان از عهده برآمدن قهرمان را با نشان E11نشان داد (.)D11E11
درخواست و تقاضای مهر و تسبیح درویش از مرد فقیر نیز در ادامه داستان برآورده متیشتود .بتا توجته بته اینکته در ختود
درخواست چیزی خاصی دیده نمیشود ،میتوان آن را گونهای آزمون تلقی کرد ( )D1بخشنده چیزی بته قهرمتان متیدهتد ،امتا
انارهای این حکایت جادویی نیستند ،بلکه در واقع گنجینهای از جواهرات هستند )F1( .این انارهای قیمتی التیامی برای درد فقتر
مرد و دختر شاه است .ظاهرشدن اثر نصیحت بخشنده که در الگوی پراپ نیست ،از مشخصات داستانهای ایرانی است؛ زیرا این
قصه محتوایی تعلیمی-مذهبی دارد و کمتر سحرآمیز است؛ تنها حکایتی است کته مکتان در آن (مشتهد و ستفر بتدانجا) انتدکی
مشخص است .این قصه نیز همچون قصههای دیگر پایان خوشی دارد و مرد فقیر ،داماد شاه به جانشینی شاه منصوب میشود.
الگوی این داستان بدین شکل است و باید گفت این الگو متناسب با اصل قصه است و عناصر تمام قصه را بررسی و نشتانه-
گزینی کرده است و شاید با جدول طراحیشده بر اسا

خالصة در پژوهش مطابقت نداشته باشد.

 -7شخصیتهای اصلی این سه قصه
چنانکه در متن و جدولهای آشکار شد ،اکثر قریب به اتفاق شخصیتهای این قصههای بوشهری بتینتام و بتیویژگتی خاصتی
درون قصه جای گرفتهاند و فقط ذیل اسمهای عام (پیر ،دختتر؛ شتاه؛ حتاکم ،چوپتان ،زن و )...دستتهبنتدی شتدهانتد .آنچته در
برشماری خصوصیات شخصیتپردازی این قصهها مهم است ،همپوشانی نسبی برختی از کارکردهاستت؛ متثالً در داستتان ستوم
قهرمان را هم میتوان شاهزادة طردشده دانست و هم داماد فقیر که در پایان هردو به بلندمرتبگی میرسند.
شخصیتهای

قهرمان

شریر

قصه

شاهزاده

فرستنده

یاریگر

عامل جادو

خانم

پسر حاکم و

پسر حاکم –

همسر دو و

دخترشاه

دختر پادشاه

شاه دامادها را

گدایی بخشنده

دعای رام شدن تمام

قهرمان

نامادری

برای جستن مغز

حیوانات یاریگر

قربانی شده

قهرمان

آهو میفرستند

برای قهرمان  /مغز
آهو
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قصة شاه و

پسر زن

شش زن و

دختر زن

خواهر قهرمان

پیری نورانی

مانی چنگ و شال

هفت زن

هفتم

زن جادگر

هفتم و

که خواهان شیء

درون جنگل /

ترمهنما

خواهر

جادویی است

و مادر غوالن

قصة شاه و

دختر و داماد

پادشاه

دختر و

فقیر

قهرمان
دختر شاه

دختر شاه

دامادش

دختر شاه و

انارهای قیمتی

درویش درون
چاه

 -8خویشکاریهای جفتی این سه قصه
از میان شش جفت کارکردی که در مقدمه بدان اشاره شد ،جفت  A – Zچهارچوب اصلی روایت را تشکیل میدهند .این الگتو
که خدیش آن را طراحی کرده است در میان این سه قصه نیز مشاهده متیشتود؛ بتهخصتوص دو حکایتت اول و دوم کته جنبتة
سحرآمیزی بیشتری داشتند .جفت ( D-Fبرخورد با یاریگر – دریافت عامل جادو) (خدیش ،)106- 105 : 1387 ،نیز در این
سه قصه همچون جفت نخست وجود دارد .جفت ( M – Nکار دشوار و انجام آن) نیز در این سه قصة بوشهری به انواعی دیده
شد؛ در قصة اول کار دشوار یافتن «مغز آهو» برای درمان شاه است که قهرمان اصلی یعنی پسر حاکم (داماد دختر هفتمش) آن را
مییابد .در قصة دوم نیز کار دشوار و انجام آن ،دستیابی به مانی چنگ و شال ترمهنماست که قهرمان (پسر شاه) با یتاری یتاریگر
و عبور از جنگل سخت و نبرد با غوالن انجامش میدهد .در قصة سوم نیز کار دشوار شاید همان صبر باشتد کته دامتاد فقیتر بتا
صبر و شکیبایی به کام میرسد و یا رویارویی با یاریگر درون چاه و برآوردن نیاز او در سفر مشهد.
جفت تعقیب و گریز ( )Pr – Rsدر این سه قصه کمتر دیده میشود .درواقع گریز هست امتا تعقیتب آنچنتانی نیستت.
جفت کارکرد جنگ و پیروزی ( )H-Iنیز در قصة دوم هست که میان پسر و دو غول جنگ در میگیرد و البته آنتان بتر پستر
پیروز نمیشوند و مادر غوالن پسر را پیروز میداند و شیء جادویی را بدو میس ارند.
ورود ناشناس و شناسایی نیز در سه قصه حضور دارد و شاکلة عناصر پایانی قصه را به نوعی همین جفت ِ  O – Qبنتا
کرده است .دختر پادشاه از پشت پرده نمایان میشود و پدر با دیدنش او را میشناسد و خوشحال میشود .در قصتة دوم نیتز
دختر و پسر شاه (فرزندان زن هفتم) در آخر قصه شناسایی و شناخته میشوند.
نتیجه
همانگونه که الگوی پیشنهادی پراپ در همه داستانهای پریان و افسانههای ایرانی قابلیت انطبتاق و همستویی کامتل نتدارد ،در
میان قصههای عامیانة بوشهری نیز چنین ناسازگاریهای جزئی دیده میشود .البته اصول کلتی الگوهتای پتراپ در ایتن قصتههتا
یافتنی است؛ میتوان نتیجه گرفت که تلفیق دو روش پراپ و خدیش برای ساختشناسی این قصهها مفیدتر است .محور اساسی
حکایات مذکور همان  31خویشکاری و  6شخصیت در نظریه پراپ است ،اما تفاوتها و جابهجاییهایی نیز دیتده متیشتود؛ از
جمله :وضعیت ترحمانگیز بخشندهای که مستقیماً درخواست بخشایش نمیکند (حکایت نخست) .برای این متورد عالمتت D11
پیشنهاد شده است .ازدواج با نامادری که معموالً از خویشکاریهای رایج در حکایات کهن و زمینه بروز شرارت و احیاناً اختراج
یکی از اعضای خانواده است ،در خویشکاریهای پراپ جایگاه خاصی نیافته و در این مقاله برای تمایز از نشانهای دیگر نشتان
«ال  »1برای آن پیشنهاد شده است (حکایت نخست) .عاشقشدن شاهزاده خانم بر کسی که شاه نمیپسندد و برای آن نشتان (ع)
پیشنهاد شدهاست (حکایت نخست) .شرارت قهرمان (حکایت نخست) در این مورد نشان «ح» پیشنهاد شدهاستت .فتراهم شتدن

 / 100فنون ادبی ،سال دهم ،شماره( ،2پیاپی  )23تابستان 1397

چیزی مورد جستجو بی هیچ زحمت و تنها با عنایت و لط

خدا (حکایت دوم) که برای آن نشان ل Kپیشنهاد شدهاست.

مقایسه این سه حکایت عامیانه نشان میدهد که عناصر زیر مشترک است:
مکان و زمان کلی و مبهم قصهها مبهم است .اشخاص به جز دو مورد ت چنگ و شتالترمتهنمتا ت بتدون نتام هستتند و هتیچ
توصیفی از شخصیتها نیامده است .کسانی به گونهای از خانه و قصر ،رانده میشوند اما لزوماً در پایان حکایت به خانه برنمتی-
گردند .معموالً پایان داستان به بر تخت نشستن قهرمان میانجامد .در حکایت دوم اگر چه این مسند به صراحت ذکر نشده است،
اما پسر پادشاه نزد خانواده باز میگردد و جانشین پدر میشود .پایان این سه قصه پیروزی خیر بر شر است .در قصتة اول ،دختتر
شاه با خوشی به آغوش پدرش برمیگردد .در قصة دوم نیز از سرگیری ازدواج با زن هفتتم در پایتان داستتان رخ داده استت .در
قصة سوم نیز دختر شاه که از قصر رانده شده است ،ناشنا

وارد شده به آغوش پدر برمیگردد و داماد به تخت برمینشیند.
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