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 نقد كتاب 

 

هاي  پژوهی داستان روای بررسی شکلی و محتوایی كتاب  
  عامیانة ایرانی

 
  * حُرّيابوالفضل 

انشگاه ا اکت  انشكد  علز  انسانیت گروه  بان و ا باات انگلاسیاسنا يا     

 

 چکیده  
(  ا ا  منظر صز ت و مینزات 4090) هام عاماانة ايرانی پژوهی  اسنان  وايتاين مقاله کنا ِ 

کند. پس ا  ذکر مقدمهت ابندا مزضزع و مینزام کنا  و سپس  وش کا   بر سی و تیلال می
آيد.    بیث مینزايیت ابندا ا  مزضزعت  زع و مینزا به معاينه   مینزيسنده    ا ائة مزض

مز . برام اين امرت  گزنه که نزيسنده ا عا کر ه استت سخن گفنه می  مسئله و اهداف کنا ت آن
تعا يفت مفاهام و واژگان کلادم کنا  مرو  و سپس    بیث صز ت و مكل کنا ت  وش 

ه ا  اينكه نزيسنده چگزنه مزضزع و مینزام کنا   ا ويژ مز  و به کا  نزيسنده تباان می
 هی  هام ا جاع مز . هرچنان به برخی امكاالت    مازه عرلااتی کر ه استت سخن گفنه می

ها و ننايج کنا   هرراه ذکر مزاهدم اما ه مدهت    پايان يافنه ويژه اسنفا ه ا  منابع به و به
هام عاماانه  سند  کنا  ضرن آنكه تالش کر ه  اسنانآيد نزي نظر می مز . به مرو ِ اننقا م می

مناسی بكاو  که    نزع خز  تا گی و بداهت  ا  ت      ا ا  منظر نقد و نظرية  وايت
هام  مثابة چا چزبی نظرم و عرلی برام مطالعة قصه مناخنیت به کا بست  هاافت  وايت

 هام بعدم اصالح مزند.     چاپ مدنی  ا   که اماد است هايی برطرف عاماانة فا سیت کاسنی
 هام عاماانهت صز تت مینزا.   پژوهیت قصه :  وايتهاي كلیدي واژه

 

                                                                                                                  
 a-horri@araku.ac.ir* نزيسند  مسئزل: 

 40/2/4097تا يخ پذيرش:   41/44/4091تا يخ   يافت: 
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 . معرفی كتاب9
نسبت عضز هائت  نزمنة مريم مريف هام عاماانة ايرانی پژوهی  اسنان  وايتکنا  

 297    4090علری پژوهشگاه علز  انسانی و مطالعات فرهنگی است که به سال 
چاپ  سزم اننشا ات وابسنه به هران پژوهشگاه با مرا گان پانصد نسخه بهصفیه ا  

نامه  ا  . نزيسنده    مقدمه )صص   ساده است. کنا  يک مقدمهت چها  فصل و کنا 
کزمد مسئلة اصلی و ضرو ت  کند و می هام عاماانه ذکر می   ت  (ت کلااتی   با   قصه

کند  هام گزناگزن کرک می ها ا  جنبه نانبر سی اين  اس»نگا ش کنا   ا باان کند: 
ها و آ  وهات پسندها و ناپسندهام قز  ايرانی  ا بشناسام و  ها و ناا هات آ مان خزاسنه

: ط(. 4090نسبت  )مريف« هايی اسنزا  مده است وبز  بر چه پايه بدانام فرهنگ اين مر 

مناخنی و   وايت سپس نزيسنده به  وش کا  خز     اننخا  پنجاه قصه برام تیلال
هام  وتايی اما ه و اهداف کنا   ا معرفی  ها بر اسا  تقابل تیلال مینزايی آن

کند.    جام مناسبت اين مطالب بر سی خزاهند مد. آن گاه نزيسنده    فصل  می
کند. ابندا  هام کلادم و مفاهام اصلی کنا   ا معرفی می واژه( 03ت  4)صصنخست 

مرر ت سپس پاشانة مطالعات ا باات عاماانه    جهان و  برمیفزلكلز  و تعا يف آن  ا 
هام عاماانه  ا ذکر  هام کلی  اسنان گذ اند و    ا امه انزاع و ويژگی ايران  ا ا  نظر می

کند و  هايز  ا معرفی می مناسی و مؤلفه کند.    بخشی  يگر ا  فصل اولت  وايت می
پر ا   و    پرتزم الگزم  اخنا  میمرر . هرچنان به مفهز  س اجاام آن  ا برمی

هام ساخنا م  اسنان عاماانه مامل کنز خااانت افنان و غاره  ا معرفی  فريناگت مؤلفه
(ت 23مايه )ص گذ اند: مزضزع و   ون طز  کلی ا نظر می کند و اين مباحث  ا هم به می
(ت 02(ت مكان )ص04(ت  مان )ص04پر ا م )ص (ت مخصات29 نگ )ص پی

هام  ( و تقابل01(ت نرا  )ص00گز )صو (ت گفت00(ت  بان )ص00دگی )صم کانزنی
کند    پرتزم  (ت نزيسنده تالش می442ت  09(.    فصل  و  )صص01مننی )   ون
هام  بندم آ نه ت تامپسزنت پنجاه  اسنان اننخابی خز   ا    قالب يكی ا   سنه  سنه

مناسی  ا ا   هام سنخی اين   ه انآ نه ت تامپسزن جام  هد و يک يا  و نرزنه ا   اسن
هام  وتايیت تیلال مینزايی کند.  مناخنی و ا  حاث تقابل حاث صز مت تیلال  وايت

بندم و با ذکر آما ت  مطالب کنا   ا جرع(ت 409ت  440)صصنزيسنده    فصل سز  
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   کند.   نهايت    فصل چها اما ه می  ها ت به برخی يافنهها ا قا ت نرز ا ها و جدول
بندم آ نه ت  منن اصلی پنجاه  اسنان مز   بر سی  ا بر اسا   سنه(ت 292ت  404)صص

 اثر است. بخز   هم پايان( 297ت  290)صصنامه  آو  . کنا  تامپسزن می

 تر به محتوا و ساختار كتاب . نگاهی جزئی2
هام  پژوهی  اسنان آيدت  وايت گزنه که ا  عنزان آن برمی مزضزع اصلی کنا ت هران 

هام عاماانة فا سی  ا ا  منظر  ام ا   اسنان عاماانه است؛   واقع کنا  قصد  ا   گايده
مناسانه بر سی کند. با اين هرهت نكنه اينجاست که کنا  کرنر ا    ويكر   وايت

گار  و اسنفا ه ا  الگزم فريناگ     مناسی بهره می  ويكر هام مرسز      وايت
 هد نزيسنده عردتاً به تیلال سننی ا باات  ماانه نشان میهام عا تیلال ساخنا م قصه

تر ا  منظر  ويكر  يا  ويكر هام خاص      نگ  اسنانی نظر  امنه و کم
 و با آنكه  اين هام عاماانة مز   نظر خز   ا بر ساده است. ا  مناسیت  اسنان  وايت

کنا  پاروم  وباز مزفق بز هت مشكل اساسی ها کم کنا     تیلال سننی  اسنان
هام نظرم آن  نكر ن ا  الگزم مشخص نظرم و  عايت اسنلاامات و چا چز 

هام عاماانه  الگزست.    عان حالت کنا     اسنفا ه ا  الگزهام نظرم مطالعات قصه
ناا سر  گم مانده است؛   ست است که نزيسنده باان کر ه که ا   وش آ نه ت 

وش ا ائه  ا هت باشنر تزصافی است تا تیلالی و تامپسزن اسنفا ه کر هت آنچه ا  اين  
کرنر اننقا م. هران امر سبب مده است ايشان ناا    اننخا  و تیلال پنجاه قصة 

 ا  ها مناخنی آ نه ت تامپسزن  ا مرتكب مز  و اين قصه اننخابی هران خطاهام  وش
ندم کند. ب ترتابی که خزاهم گفت ت  سنه ها ت به بر حسب مزضزع و نه عرلكر  آن

مز  و سپس به   و    اين جسنا ت ابندا مطالب نظرم کنا  مرو  و بر سی می اين ا 
 وش تیقاقاتی نزيسنده اما اتی خزاهد مد. برام آنكه خزاننده بنزاند سارم منظم ا  

بندم نزيسندهت يعنی  مطالب  ا    ذهن تصز  کندت بر سی مطالب کنا  بر اسا  فصل
 گار .  یا  اول به آخرت صز ت م

نزيسنده    فصل اول که مقدمات بیث استت مفاهام و واژگان اصلی  ا تعريف و 
کند؛ اما نه اين تعريف جامع و مانع  کند. او ابندا واژ  فزلكلز   ا تعريف می تیديد می
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کند  است که بنزان بر آن اتكا کر  و نه اينكه نزيسنده منبعی برام مطالبز ذکر می
که اين تعريف چندان کامل ناست؛ ضرن اينكه ضرو ت  ا   واقع اين است (. 4)ص

ناست که واژ   4نزيسنده منبع اين سخنان  ا ناا ذکر کند. هرچنان امبروا  مز تن
منا  و فزلكلز يست  عناقه  2فزلكلز   ا ابداع کر ه؛ بلكه نخسنان با  ويلاا  تزمات

جام عبا ت  به« رکب کا آمديک واژ  م»مثابة  به  4301اين واژه  ا به سال  تانگلاسی
ام  بعدت اين واژه به حز ه کا  بست و ا  آن  مان به به« هام عاماانه پژوهز»نامأنز  

 يگر اينكهت   ست است که نزيسنده    پايان (. McNeill, 2013: 2)مطالعاتی بدل مد 
اين  کند و قزل  ا مشخص نری کندت اما مااان و ماز  نقل منبعِ اين تعا يف  ا ذکر می

 مز . هام کنا  ناا  يده می مسئله    ساير بخز
نزيسنده    باان پاشانة بیث ا باات عاماانه    جهانت صرفاً به گر آو م مطالب و 

 ست  کند؛ اما تیلالی اننقا م ا  آن به مرا انه ا  اين مطالعات بسنده می ا ائة سارم گاه
البنه منبع يا منابعی  قاق هم  هد. مؤلف پس ا  معرفی مجرل اين  ويكر ها که  نری

کند؛ حال آنكه اننظا   کندت بیث مطالعاتی ا باات عاماانه  ا  ها می ها ذکر نری برام آن
مناسی کنا  به  ترت  وش کا  آ نه ت تامپسزن  ا که  وش نگرانه  با  قنی جائی اين است

عاماانه به اين هام  آن وابسنه استت تباان کند.   ست است نزيسنده ذيل انزاع  اسنان
 کند. کندت اما آن  ا بدون هاچ تزضاح يا تباانی  ها می  وش اما ه می

وانگهیت نزيسنده    اما ه به پاشانة مطالعاتی ا باات عاماانه    ايران ناا به سارم 
کند و ا  بر سی تیلالی و اننقا م اين پاشانه غافل  مرا انه اکنفا می مجرل و گاه

کم به  ک پاداست اما   با يک و تیلالی ا  اين پاشانه  ستماند؛ حال آنكه نا می
چشری هم به اين پاشانة  کند تا    باان مطالب نظرم خز ت گزمه نزيسنده کرک می

 مطالعاتی بافكند.
ويژه     هرچنان نزيسنده به سار مطالعاتی ا باات عاماانه    چند  هة گذمنه و به

جزيی سا ه    مزتز هام و حال آنكه جستکند؛  ام نری چند سال گذمنه هاچ اما ه
 هد    چند سال گذمنهت چندين مقالة نظرم و عرلی  جزم ايننرننی نشان میو جست

سه  اند و حنی     و يا  ويژه    ايران  ا بر ساده کا آمد وجزه مخنلف ا باات عاماانه به
باات اند اين بخز ا  ا  سال گذمنهت برخی نشريات علری ت پژوهشی تالش کر ه
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تزجهی نزيسنده به اين سار  طز  تخصصی بر سی و  صد کنند. بی فا سی  ا به
 هد  کند: يكی اينكهت نزيسنده اجا ه نری مطالعاتی  و نقص جدم  ا منزجه کنا  می

اين آثا  با چه  اندت  خزاننده   يابد که تا پاز ا  اين کنا ت چه آثا م مننشر مده
اندت احنراالً حُسن و عاب اين  سنه و آن  ا مطالعه کر ه ويكر م به ا باات عاماانه نگري

خزاهد چه پژوهشی انجا   هد که ا   تر اينكه نزيسنده می آثا  کدا  است و ا  هره مهم
آثا  پاشاناان منرايا و مشخص بامد. البنه نزيسنده به پاشانة نظرم ا باات عاماانه    

ت  قاق است و نه منبع يا منابع اين مباحث کند؛ اما نه اين اما ا ايران و جهان اما ه می
 نظرم چندان  ومن است. 

(ت بندم طزالنی    تعريف  اسنان 44هام عاماانه )ص نزيسنده ذيل عنزان  اسنان
( است؛ اما با   يگر 4037) فرهنگ ا باات فا سیآو   که برگرفنه ا  کنا   عاماانه می

سنده    ا امه و    اواسط بند سز  کند. نزي مااان و ماز  نقل مطالب  ا مشخص نری
(ت 4030کند و ضرن ا جاع به کنا  مزلنا ) مناسی آ لر اما ه می به  وان(ت 44)ص

قزل  کند و اين با  ناا مااان و ماز  نقل آن  ا نقل می 401ت  404مطالبی ا  صفیات 
ات مز  که صفی قزل بعدم ناا  يده می  هی  قاق    نقل مبهم است. هران عد  ا جاع

(  ا خالصه کر ه است. طرفه اينكهت نزيسنده اين بیث 4091ا  کنا   المز ) 14ت  09
سراغ مطلب و سرفصلی  کند و به خزاه ا  آن بگار ت  ها می ام  ل  ا بدون آنكه نناجه

کم ت کرنرين ا تباط   و .   واقع بز  يا نبز ِ اين بخز انگا  چندان ت يا  ست  يگر می
  ا با بیث  ا  . 

(ت اين انزاع  ا ا  قزل 42هام عاماانه )ص رچنان نزيسنده ذيل انزاع  اسنانه
گارم ا  مطالب  کند؛ اما مااان و ماز  بهره ( به هشت  سنه تقسام می4030میجز  )

ها  بندم تر اينكهت نگاهی اننقا م به اين  سنه منقزل هرچنان مبهم است.  يگر و مهم
ه    مقا  پژوهشگرت  يدگاه خز   ا ناا باان ندا  ؛ حال آنكه ضرو ت  ا   نزيسند

بندم آ نه ت تامپسزن ناا  کند. اين آمكا  نبز نِ  يدگاه نزيسنده      يف کر ن  سنه
بندم آ نه ت تامپسزن  ( به  سنه4071مز . نزيسنده صرفاً ا  قزل ما  ولف )  يده می
کند و  ويكر   ه نریکند و هاچ تزضایی اننقا م يا حنی تیلالی ا  آن ا ائ اما ه می

بندم  کلی او باشنر تزصافی است تا اننقا م؛ حال آنكه ضرو ت  ا   اگر اين  سنه
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گفنة نزيسنده چنان   هد که به اسا  و چا چز  عرلااتی کنا  حاضر  ا مكل می
بندمت  ويكر  و ا تباط  هام اين  سنه تر مؤلفه تر و اننقا م استت نزيسنده جائی
  ا مشخص کند. اش گارم مزضعپژوهز خز  با آن و 

( ناا به 40هام عاماانه )ص هام کلی  اسنان  و نزيسنده    برمرر ن ويژگی هران ا 
کند؛ ولی منبعی برام اين مز تاپ ذکر  ها اما ه می مز تاپ پرکا بر  اين  اسنان

کند که چگزنه به اين مز تاپ  ست يافنه است:  کم اثبات نری کند يا  ست نری
ت پا ماهت خزاهران و برا  انت کا اکنرهام مؤنث و امخاص مذهبی قرمانت کچل

 (.   41)ص
هام عاماانه اين است که نزيسنده  مايد اِمكال مهم مرتبط با  اسنان ا  طرف  يگر

کند تعريفی نسبناً مشخص و کا کر م ا  قصة عاماانه ا ائه کند. اصطالح  تالش نری
folktale  فزلک»ترجره مدهت مرکب ا   و جاء « اانهقصة عام»که     بان فا سی به »

   معنام کلیِ قصه و  اسنان ماجرايی  tale معنام مر   و مربزط به عزا  يا عاماانه و  به
است؛ اما اصطالح قصه و معا ل انگلاسی آن هر يک     و فرهنگ فا سی و انگلاسی 

کنند.     ناا پادا می هايی  ا ند که  البنه    بساا م مزا   هرپزمانی معناها و ويژگی
 واينی است که مجرزعة حزا ث يا  خدا هام واقعی يا خاالی  ا  tale  بان انگلاسیت 

واژه    ترکاب با واژگان  يگرت اصطالحاتی  ا پديد کند. اين  نقل و تزصاف می
مزند. ا  آن  نزعی جاو ژانرها يا  يرژانرهام ا بی میسز  می آو   که برخی به می

 1قصة عاماانهت 0قصة پريانت 0ان به اين مزا   اما ه کر : قصة احنااطتتز جرله می
با  و واژ   گزنه که گفنامت اين واژه ها. البنهت هران و جا اين 7قصة اغراقی 1قصهت    قصه

هر يک    عان اينكه  ناا هرپزمانی  ا  ؛ mythو  legend اصلی  يگر يعنی 
  . استهام خاص خز   ا  ا ويژگی

( کنا  41پژوهی )ص ها    بخز کلاات  وايت گزيی حالت عرد  پراکندهبا اين 
پژوهان  گزيد   با   تعريف  وايت اجراعی ماان  وايت آمده است. نزيسنده ابندا می

تزان تعريفی جامع و مانع ا  آن ا ائه کر ؛ حال آنكه چنان ناست.  مز  و نری  يده نری
اند.  مناسان باان کر ه تعا يف  ا  وايت ترين و گزياترين واقعات اين است که  ومن

پژوهانت برام  وايت تعريف    اخناا  استت اما اين    ست است که به تعدا   وايت
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تزان ا  منظر  امر باانگر گسنر گی حز   نظرم و کا کر م  وايت است.  وايت  ا می
اين است که ترين تعريف  ترين و  ايج بندم کر . عا  يا مناظر گزناگزن تعريف و  سنه

هر آنچه  اسنانی  ا تعريفت نقلت با نرايی يا نرايز  هدت  وايت است. با مت برخی 
کنند  وايت   اصل وجهی ا  نرايز کالمی  مناسان مانند ژنت اسندالل می  وايت

جام اجرام آن  خدا ها  است و آن عبا ت است ا  گاا ش  بانی يا نقل  خدا ها به
کند. برخی ناا   وايت  ا به  خدا م کالمی میدو  می  وم صینه. ا  اين حاثت ژنت

مانند لباوت پرينس و  يرزن ت کنان برام آنكه  وايت  ا ا  تزصاف صرف  خدا  
کم  و  خدا  واقعی يا خاالی )يا يک حالت و يک  با مناسندت آن  ا با نرايیِ  ست

فرض  يگرم  ام که هاچ يک ا  حاث منطقیت پاز اند؛ به گزنه  خدا ( تعريف کر ه
مناسان ناا مانند  اننزت گرما  و تز و وفت برام آنكه  نخزاهند بز . برخی ا   وايت

ها و  خدا ها با مناسندت چنان اسندالل   وايت  ا ا  با نرايی مجرزعة اتفاقی مزقعات
 ,Prince)نرايز بگذا    کنند که  وايت بايد مزضزعی پازسنه و کلانی مننظم  ا به می

2003: 58.)  
 و اين گفنة نزيسنده که تعريفی جامع و مانع ا   وايت وجز  ندا  ت به  اين ا 

واقعات نا يک ناست. با مت نزيسنده    ا امه معنقد است به هران  لال بهنر است 
قزل  ( نقل4094) 3ولت جام  وايتت عرل  وايت  ا تعريف کند و سپس ا  لانت به

مز  و   واقع نشان  قزل    منن  يده نری ين نقلآو  ؛ اما هاچ تزضایی له يا علاه ا می
قزلی ا    هد که اين عرل  واينی ا  خز ِ  وايت بهنر است. سپس بالفاصله نقل نری

آو   که تراماً ا آنِ با ت است؛ اما ذکرم ا   ( می4094با ت  ا ا   بان جرالد پرينس )
امنباه نا  پرينس  ا     هآيد. اول اينكهت نزيسنده ب ماان نری اين مزضزع    کنا  به

ضبط کر ه است.  و  « تريناس( »20( و    جايی  يگر )ص41)ص« ترينس»اينجات 
کند. سز   قزل ا  با ت است؛ اما نزيسنده به اين نكنه اما   مسنقام نری اينكهت ترا  نقل

جا نقل کر ه و    پايان نقل خز  آو  ه:  هام با ت  ا جابه اينكهت نزيسنده گفنه
(. اين 41)ص« فقط    بادا مت که    خزا  ناا با  وايت سروکا   ا ند ها نه انانس»

قزلی که پرينس ا  اين سخنان آو  ه   جرله نه    اصلِ سخنان با ت آمده و نه    نقل
آيد اصل اين جرله ا  مايكل تزالن است که    مقدمة کنا   وايت  نظر می است. به
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تر اينكهت نزيسنده   هد. چها   و مهم آن ا جاع نریکند؛ اما نزيسنده به  خز  ذکر می
کند. هران تزجه  هاچ تزضایی    تباان و تزجاه يا   ّ و انكا  اين گفنة با ت ذکر نری

قزلت    ا جاع به گفنة تزالن   با    وايت ناا  يده  نكر ن به مااان و ماز  نقل
سخن تزالن ا جاع  ا ه صز ت کلی به منبع  مز  و نزيسنده فقط    پايان و به می

است. با اين حالت با  بدون اينكه له يا علاه اين سخن تزالن چاام بگزيدت ا  هرمن 
 هد و  وبا ه به هرمن  آو   و سپس به پرينس منقزل ا  آبزت ا جاع می قزل می نقل

(. حقاقت اين است که ا جاع و اما ه به سخنان برخی 43ت  47کند )صص اما ه می
ها گفنه مز ت کفايت  ام اننقا م يا تیلالی   با   آن بدون آنكه نكنه پژوهان  وايت

ها  ام ا  انديشه کند و   يف کر ن اين مجرزعة سخنانت به گر آو م خا  مجرزعه نری
 کند. گزيی و اطنا  مخل می ماند و منن  ا  چا  پراکنده می

 24و  49ت    ا امه نزيسنده    معرفی اجاام  وايتت  و نرز ا   ا    صفیا
کند که ناقص    کنا  آمده است.  ( ترسام می4973کنا  به تبعات ا  چنرن )

آو   که هم ناقص ترسام  ولت می  نرز ا م  ا ا  کنا  لانت 21هرچنان    صفیة 
اند؛ مثالً منرجمِ  هايی  يگر جايگاين مده مده و هم اينكه عناوين اين نرز ا  با معا ل

نده/ خزانند  ملرز  و نزيسنده/ خزاننده اننااعی  ا آو  ه ولت معا ل نزيس کنا  لانت
و نزيسند  اين کنا  آن  ا با نزيسنده/ خزانند  واقعی و مسننر جايگاين ( 20: 4094)

( که گرچه جايگاينی کا آمدم استت ضرو ت  امت نزيسنده ذيل 21کر ه )ص
( آو  هت 21ساخنا  )صکر . آنچه نزيسنده ذيل عنزان  نرز ا  به اين تغاارات اما ه می

گزيانه است و هم نرز ا م که ا  فريناگ   هی مشخص ندا   و گنگ و کلی هم ا جاع
گزسناو مكل فريناگ است.  مده و ناقص الگزم هرمی ترسام کر هت  ونزمت سا ه

 نگ  ا     (ت اجاام پی4910) نزيسی فن نرايشنامهفريناگت مننقد آلرانیت    کنا  
لگز که مامل حالت اکند که به هر  فريناگ مشهز  است. اين  قالب هر  تیلال می

مز ت فقط  بندم می افكنیت کنز خااانت نقطة اوجت کنز افنان و پايان تعا ل اولاهت گره
مز .  هام  واينگرم و گفنران  ا مامل نری بخشی ا  تیلال  وايی است و ترا  جنبه

ام پر ه وال(  ا تراژ م پنج الگزم فريناگ   اصل کنز و ساخنا  اند وايی )هزل و
طز  ناقص آن  ا ترسام  کند. با اين حالت نزيسنده اين الگز  ا که البنه بهتزصاف می
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مناخنی پنجاه قصة عاماانه فرض کر ه  کر هت مبنا و چا چز  اصلی تیلال  وايت
 است.   

ت طز  خاص کنز خااان و افنان هام الگزم فريناگ و به نزيسنده عالوه بر مؤلفه
 نگت  (ت پی23مايه )ص هام خا ج ا  اين الگز  ا هم مانند مزضزع و   ون ساير مؤلفه
کند. با اين هرهت بیث اينجاست  ها بر سی می پر ا مت  مانت مكان و جا اين مخصات

اندت  که نزيسنده اين واژگان کلادم  ا که    تیلال پنجاه قصة عاماانه اباا  کا  او بز ه
یديد نكر ه و آنچه  ا ذيل اين مفاهام ذکر کر هت باشنر گر آو م   سنی تعريف و ت به

صز ت سر سنی و گذ ا کنا  هم   يف کر ه است. با اينكه  ا  منابع مخنلف بز ه که به
مناخنی  ا   هد که قصد  امنه  ويكر   وايت نزيسنده     وش کا  خز  تزضاح می

 کند. هام کنا  اسنفا ه می کا  گار ت کرنر ا  اين  ويكر     تیلال  اسنان به

 كتاب ها در . نگاهی به روش تحقیق و گردآوري قصه3
( تالش کر ه 09پژوهیِ پنجاه  اسنان عاماانه )ص نزيسنده    فصل  و  و ذيل  وايت

ها  ا بر اسا   وش آ نه ت  )هران جا( و اين  اسنان« ها  ا برگايند ترين  اسنان عا »
تزانست ضرن مرو  اننقا م  وش آ نه ت  نجا نزيسنده میبندم کند.    اي تامپسزن  سنه

ها    پرتزم  سنز   بان  وايتت  مننی قصه تامپسزن و با تزسل به معاا هام   ون
ها معرفی کند؛ اما ا  اين مهم غافل مانده و ا  اين  بندم اين قصه الگزيی  ا برام طبقه

مرو  اننقا م و اصالح  وش  حاثت نزيسنده تزفاق چندانی    ابداع  وش تا ه يا حنی
صز تی غار ومرند و عردتاً بر اسا   ها  ا به آ نه ت تامپسزن کسب نكر ه و قصه

بندم کر ه است.  هام ساخنا م  سنه مايه و کرنر بر اسا  ويژگی مزضزع و   ون
بنابراين نزيسنده با تبعات میض ا   وش آ نه ت تامپسزن و بدون آنكه خزاسنه بامد 

هام سیر و  ح کندت پنجاه  اسنان  ا     سنة حازانات )چها   اسنان(ت قصهآن  ا اصال
جا و )نُه  اسنان(ت امخاص تا يخی )چها   اسنان(ت  اسنان کزتاه )هفده  اسنان(ت قصة 

ام )چها   هام  نجاره  يز ابله )پنج  اسنان(ت قصة طناآماا )هفت  اسنان( و قصه
ا  هر  سنهت يک قصة سنخی  ا    قالب   اسنان( جام  ا ه است. سپس تالش کر ه

مدگیت   نگت  اوية  يدت کانزنی الگزم فريناگ قرا   هد و ساخنا ت مزضزعت پی
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اصطالح  گز و نرا   ا بهو منزت گفت پر ا مت  مانت مكانت  بانت  اومت  وايت مخصات
قصة هام  مناخنی کند؛ اما مسئله اينجاست که فروکاسنن عناصر و مؤلفه تیلال  وايت

صز ت  عاماانه يا هر قصة  يگر به عناصر سا ند  آن و فهرست کر ن اين عناصر به
مز . البنه  مناخنی میسز  نری گزيانهت     معنام کامل کلرهت تیلال  وايت کلی

ها ناا ا ائه کر ه که البنه  هام  وتايیت تیلالی مینزايی ا  قصه  نزيسنده با بر سی تقابل
مز . اما اگر  میسز  می هام عاماانه پژوهی قصه  وايتکنا   هام اين بخز ا   قزّت

تر به بافت اجنراعی و  هايی  وتايی  ا    تیلالی کلی تزانست اين تقابل نزيسنده می
تر ا   تر و جامع ها  قاق گارم آثا  عاماانة  اسنانی گره باندت تیلال  اسنان فرهنگی مكل

 آمد.   کا    می
هام عاماانه به  ين بخز    فروکاسنن عناصر قصهبا اين حالت مشكل اصلی ا

 و    عان اينكه اين  وشِ  فهرسنی ا  عناصر و اجاام سا ند  قصه است. ا اين
ام  يا و  مز ت اثر ا بی  ا به مجرزعه گرايی قصه میسز  می بر سی نزعی تقلال

بندم  رستکاهد؛ بگذ يم ا  اينكه اين نزع فه ام ناا فرومی هام کلاشه   مت ا  فرمزل
و ا ائة تعا يف فرمزلی ا  اين عناصرت    برخی مزا   نا  ست است و خزاننده  ا 

هام سنخیت  مناخنی يكی ا  قصه کند. برام نرزنه نزيسنده ذيل تیلال  وايت گرراه می
 نزيسد: برام  اوية  يد می

با »ام برام عرق  يد   ونی:  مخص. عرق   ونی و بارونی است. نرزنه  يد: سز 
    اويه و عرق  يد تكثر و تغاار وجز  «. آ   خز ش گفت: پد  گرگه  ا   می

 ندا  .
مدگی  اسنان بر هاچ مخصات خاصی ناست. تأکاد  اسنان باز ا   کانزنی

هام  اسنانی است؛ با اين حالت کانزن  اسنان باشنر به  ها بر کنز مخصات
 (.00نا يک است )ص« با»مخصات 

که به چه ترتاب عرق  يد بارونی و   ونی است و مثالی   هد نزيسنده تزضاح نری
مخصات « گزم با خز و گفت»ام ا   آو  ت نرزنه هم که برام عرق  يد   ونی می

مز  و ا تباطی با عرق  يد   ونی  میسز  می 9 اسنانی است که نزعی انديشة مسنقام
ويه و عرق  يد تكثر     ا»گزيد   هد منظز ش ا  اينكه می ندا  ؛ يا اينكه تزضاح نری
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مدگی  اسنان بر هاچ  کانزنی»چاست؛ يا اينكه منظز  ا  « و تغاار وجز  ندا  
با اين حالت کانزن  اسنان »نزيسد:  چاست. وقنی نزيسنده می« مخصات خاصی ناست

آيد بر امنی نا قاق ا  مفهز   نظر می ت به«نا يک است‘ با’باشنر به مخصات 
 مان: خطی. » نزيسد: يا اينكه    خصزص کا بر   مان می مدگی    ذهن  ا  ؛ کانزنی

 يرش  مانی  وايت  اسنان کرنر ا   يرش     ا ن اتفاقات  اسنانی است. ا  نظر بسامد ناا 
 يرش »نزيسنده منظز  خز   ا ا  اين گفنه که )هران جا(. « اين  اسنان نكنة خاصی ندا  

 هد.  ت تزضاح نری«اتفاقات  اسنانی است مانی  وايت  اسنان کرنر ا   يرش     ا ن 
هام  فقط    اين  اسنانت بلكه    تیلال ساير مؤلفه هام نزيسنده نه  قنی اين نزع کم

نظر   و به اين مز . ا  هام سنخی که ا  هر طبقه اننخا  کر هت ناا  يده می  اسنان
و نرز ا ها  ها ولکه    جد چنان ها آن نزيسنده    اننخا  و تعريف اين مؤلفه  سد  می

ام ا   ترامی بر طريق صزا  نرفنه و آثا   اسنانی  ا صرفاً به مجرزعه ذکر کر هت به
بندم آن است که  ترين حُسن اين فرمزل ام فروکاسنه است. با گ هام کلاشه فرمزل

 هد؛  ها  ا پاز چشران خزاننده قرا  می تصزيرم جامع و کامل ا  عناصر  اسنانی قصه
يسنده    فصل سز  ترامی پنجاه  اسنان مز   بر سی  ا    قالب نرز ا  و که نز چندان

و به آما ها و ا قامی معنا ا  هم  ست يافنه  (441ت  441)صصجدول قرا   ا ه است 
برانگااند. برام نرزنه نزيسنده تزانسنه با تیلال آما مت  که    نزع خز  جالب و بیث

بدهد تقابل  يرکی و سا گی باشنرين بسامد  ا  تقابل اصلی  ا مناسايی کند و نشان 02
هام آما م گرچه    جام  اين بر سی(. 420)صهام عاماانة  مننخب  ا       قصه
مناسانه يا تیلال مینزايی  گشايندت   عرل کرک چندانی به تیلال  وايت خز   اه

ا برام کنند و اين آما ها و جداول ت    بهنرين حالت مركن  ت  مانه   ها نری قصه
هام  هام عاماانه و  مانه تر     مانة تیلال گفنران قصه و و  نزيسنده به مباحث جدم

کند که البنه  ها    بطن جامعة ايرانی آما ه می گارم اين قصه تا يخی و اجنراعی مكل
 هام آتی به آن با آيد. نزيسنده ا  اين مهم غافل مانده و اماد است    پژوهز
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 بندي  . جمع4
ويژه عاماانة ايرانی هراشه جذا  و  ات اين است که پر اخنن به آثا  کهن و بهواقع

کا آمده بز ه است؛ اما مسئله اينجاست که چگزنه اين آثا   ا به معاينه   آو يم. 
مناسانه(  ام تا ه ) ويكر   وايت نزيسنده    اين اثر پژوهشی کزمز کر ه ا   اويه

ر سی و تیلال کند که البنه تا حدو م ناا مزفق بز ه هام عاماانه  ا ب ام ا  قصه گايده
مز . با اين حالت نزيسنده  است و اين البنه  سناو  م مهم برام کنا  میسز  می

هام مضرزنی و ساخنا م  ها و تیلال ويژگی تک قصه جام بر سی تک تزانست به می
 هات با اتخاذ  وش تیقاق مناسبت چا چزبی نظرم و عرلی برام تیلال آن

وا ت  مناسانة فرمزلی و فهرست هام عاماانه ا ائه کند. تیلال  وايت مناسانة قصه  وايت
آو  . با اينكه نزيسنده  وش  خزاه   پی نری ام چندان  ل گرچه مناسب استت نناجه
هام عاماانه تزضاح  ا هت اين  وش مبهم و نامشخص است  کا  خز   ا    تیلال قصه

 مز .    میو تلفاقی ا  چند الگز میسز

  . نتیاله5
مشخص استت  وش بر سی مسئله جامع گرچه تا حدو م مسئلة اصلی کنا   .4

 ناست.

 پر ا  . وا  و غارتیلالی ت اننقا م می کنا  به پاشانة نظرم ا باات عاماانه فهرست .2

 مشخص تبعات نكر ه است. یهاي هها ا   وش يا ماز نزيسنده    تیلال قصه .0

گشاستت به  هام  وتايی گرچه  اه تقابلها به  هفروکاسنن معنا و مفهز  قص .0
 ها پازند نخز  ه است.هام مرتبط با بافت تزلادم قصه تیلال

 منابع و مطالب نظرم   با   فزلكلز  کامل و  و آمد ناست. .1

ها تر به نزيسنده    تیلال قصه لصز ت کام تزانست به  وش آ نه ت تامپسزن می .1
 يا م برساند.

 امع و مانع ا  منابع اسنفا ه نكر ه است.صز ت ج نزيسنده به .7

 ها نپر اخنه است. گارم قصه نزيسنده به بافت تا يخیت اجنراعی و سااسی مكل .3
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گشاستت تصزيرم جامع ا   گرچه  اههام کافیت  صرف ا ائة آما  کرّی ا  مؤلفه .9
 .کند یها ا ائه نر مزقعات قصه

هام عاماانهت  ام تیلال قصهتالش نزيسنده    ا ائة الگزيی ت هرچند ناقص ت بر  .44
 سااوا  تیسان است.

حاصل کر ه؛ گرچه  هام عاماانه  سناو  هايی نزيسنده   مجرزع    تیلال قصه .44
 کامل ناست.

 ها نوش  پی
1. Ambrose Mourton 
2. William J. Thoms  
3. cautionary tale 
4. fairy tale 
5. folk tale 
6. frame tale 
7. tall tale 
8. Lintvelt 
9. direct thought 
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