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   سحرآميزهاي  الگوهاي ساختاري افسانه

*

  

  

پگاه خديش
*   

  نامة دهخدا استاديار مؤسسة لغت

  چكيده

هاي گوناگون روايي، توجه به ساختار و  بندي شكل هاي متداول براي دسته يكي از روش

شوند، از توان  سينه نقل مي به هاي شفاهي كه ميان مردم سينه افسانه. هاست هاي بنيادي آن طرح

در اين مقاله با نگاهي جديد به نظرية . ايت برخوردارندهاي رو بااليي براي استخراج قالب

 مطرح شده، و هاي جادويي شناسي افسانه ريختشناسي والديمير پراپ كه در كتاب  ريخت

هاي   براي تعيين ساختار افسانه- فنالنديپژوهشگر -با در نظر داشتن طرحي كه ساتو آپو

همراه  هاي سحرآميز به اي پريان يا افسانهه قصهفنالندي پيشنهاد كرده است، الگوهاي سازندة 

 موقعيت پايدار ابتدايي بر اساساين الگوها . ها معرفي شده است بررسي تعدادي از اين افسانه

توان ساختار كلي  به اين ترتيب مي. گيرند در هر افسانه و موقعيت نهايي آن شكل مي

قهرمان داستان فاقد چيزي : كردهاي جادويي را در دو الگوي كلي شناسايي و خالصه  افسانه

  .كند دست آورد؛ خطري قهرمان داستان را تهديد مي كوشد آن را به است و مي

  

  .هاي سحرآميز، ساختار، الگوهاي روايت، كاركردها  افسانه:هاي كليدي واژه   

                                                 
  pkhadish@vt.ac.ir :نويسندة مسئول* 

  1/10/89: تاريخ پذيرش    6/6/89: تاريخ دريافت
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  طرح مسئله

رو  اين  از؛هاي خاصي برخوردارند هاي شفاهي از تنوع و پيچيدگي ها و افسانه قصه 

 قصهچون «. هاست  آنستةها هميشه نيازمند شناسايي عناصر مهم و برج بندي آن طبقه

باره آن را با  توان يك ر است و بديهي است كه نميتنوع و متكثّ العاده كم اي فوق پديده

 يعني هايي قسمت نمود  را به بخشقصهتمام بسط و شمولش بررسي كرد، بايد مواد 

 .)25: 1368، پراپ( ».داختبندي آن پر بايد به رده

، تجزيه و تحليل ساختار آن قصه شناخت ماهيت هاي كاربردي براي شيوه يكي از

 خاص روايي يها  شكلهمواره به بررسي دقيق و موشكافانةگرايان  ساختار. است

 والديمير پراپهاي پژوهش.  متن را معين كننداند اجزاي سازندة  و كوشيده پرداخته
1

 ،

لوي استراوس
2

 و آلن داندس
3

هاي شفاهي نزد  قصه تجزيه و تحليل  در زمينة

  .شده و مورد استناد است شناسان شناخته قصهان و پژوهشگر

هاي جهان را در يك ساختار واحد  قصهكلّ ... خواستند گران مي نخستين تحليل

خواهيم از هر حكايتي الگوي آن را بيرون  انديشيدند كه مي با خود مي. ببينند

سازيم و آن را در مورد هر  بعد از اين الگوها يك ساختار بزرگ روايت مي. شيمبك

  ).209: 1383، اسكولز( كار خواهيم بست اي كه وجود دارد به قصه

  تحقيقاتنتيجة كههاي فنالندي  قصهجهان روايي   كتاببر اساس مقاله  ايندر

 ساتو آپوساختارشناسانة
4

 بر روي - ر فنالنديشناس معاص   قصهفولكلوريست و -

 هاي پريان  و نيز با نگاهي به نظام پيشنهادي كاركردهاي افسانه،هاي فنالندي است قصه

، طرحي كلي براي )1387تأليف نگارنده، ( هاي جادويي شناسي افسانه ريختدر كتاب 

شناسي پراپ و  پذيري از ريخت ثيرآپو با تأ. شود ها ارائه مي بندي افسانه دسته

ي كلود برمونها انديشه
5

هاي پريان را با توجه به موقعيت  قصههاي روايي  ، طرح

 ،از سوي ديگر .ها با يكديگر استخراج كرده است  آنابتدايي و انتهايي قصه و مقايسة

، كاركردهاي داستان در شش جفت به شرح هاي جادويي شناسي افسانه ريختدر كتاب 

 دريافت - برخورد با ياريگر،شكلبروز م: وضعيت مقدماتي : استزير خالصه شده

 به ورود ،آن دادن انجام -دشوار كار ،گريز - تعقيب،يپيروز -  مبارزه،يجادوي عامل

از ميان اين عناصر،  . رفع مشكل: وضعيت پايانيشناسايي؛ - ناشناس صورت
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واقع يك جفت هستند كه ر كاركردهاي اول و آخر، يعني وضعيت مقدماتي و پاياني د

  . است گر ميانشان فاصله انداختهكاركردهاي دي

  پيكرة بحث 

  از گونـة   هـاي شـفاهي فارسـي      قـصه تحقيـق، تجزيـه و تحليـل تعـدادي از           اين  مبناي  

 هاي شفاهي  قصه هاي جهاني  فهرست تيپ  در پريان است كه     ةهاي سحرآميز يا قص    افسانه

اركردهاي اين الگوها با در نظر گرفتن ك      .  است  مشخص شده  749 تا   300هاي   با شماره 

البتـه از ديـد     (هـاي متغيـري      وضعيتدر هر افسانه    . شده است ابتدايي و انتهايي تدوين     

رفـاه و   وضعيت مقـدماتي تـصويري از      معموالً در  ،پراپ به نوشتة  .وجود دارد ) قهرمان

رود و قهرمان براي برگرداندن وضع       اي از ميان مي    آرامش وجود دارد كه با وقوع حادثه      

تــوان با توجـه     مي هاي متغير را   وضعيت. )172: 1368( شود  مي ارد عمل وبه حالت اوليه    

 .كـرد بنـدي    كند طبقـه    مي را تهديد  خطري كه او   پي آن است يا    به هدفي كه قهرمان در    

   :اين ترتيب است به همچنانهاي جادويي   الگوهاي اصلي افسانهنابراين،ب

  ؛دست آوردن چيزي است رمان در پي به قه.الف

  .رو است روبهان با خطري  قهرم.ب

 نوع مـشكلي كـه در ابتـداي    بر اساس اين الگوهاي اصلي  ،شود  مي كه مالحظه  چنان

 بروز مشكلي عامل بـه       هميشه در موقعيت ابتدايي،  .  است  آيد طراحي شده   كار پيش مي  

در نتيجـه   (ي اسـت    اين مشكل يا كمبـود و فقـدان چيـز         .  است حركت درآمدن داستان  

يا شرارت و دشـمني كـسي اسـت    )  الگوي الف:ست آوردن آن است   د قهرمان در پي به   

 قهرمان بايد براي اصـالح يـا        به هر حال،   ). الگوي ب  :كند   مي قهرمان را خطري تهديد   (

موقعيـت پايـاني    .  نشان دهـد    از خود  هايي تكميل موقعيت اوليه به صحنه بيايد و كنش       

 يا غلبه بر دشمن     ثروترسيدن به    ساير موارد،    در.  است  ازدواج قهرمان  ،ها بيشتر افسانه 

سـاز اول فقـط    گاه عامل حركت .شود و مجازات شرير يا تركيبي از اين عناصر ديده مي       

  .كند  ولي در نهايت قهرمان عالوه بر ثروتمند شدن، ازدواج هم مي؛پولي است فقر و بي

. آيـد   مي پديدهاي دو الگوي الف و ب        سومين الگوي اصلي از تركيب زيرمجموعه     

 توان عناصري از   مي دارند،   قصه يا بيش از يك       و هايي كه بيش از يك حركت      ر افسانه د



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                174

در . دهند موازات هم يا يكي پس از ديگري روي مي         هر دو الگوي اصلي را يافت كه به       

كه عروسي، رسـيدن بـه        چنان وجود دارد؛ عناصر پاياني     همة معموالًها،   اين قبيل افسانه  

هاي تركيبي ديده     همه با هم در پايان افسانه      ، و مجازات او   ثروت، رهايي از دست شرير    

  .شود مي

هـايي كـه پايـان خـوش         جز آن   به  سحرآميزهاي   افسانهانواع   ،در طراحي اين الگوها   

 دارد و   ي بـسيـار انـدك    بنـدي بـسامــد    پايـان  اين نـوع     ؛ چون شده است نداشتند، لحاظ   

ايـن  . شـده اسـت   هايي تقسيم     دسته  خود به  ، كدام از الگوهاي اصلي    هر .ول نيست معم

تـري   هـاي كوچـك   له به گروهئهاي رفع مشكل و حل مس    شيوه بر اساس ها نيز باز     دسته

 اجـزا و عناصـر      هـا بـه      افـسانه  ي از  يكـ  ، بـراي نمونـه    ذيل هر الگـو    . است تقسيم شده 

به . داده شده است  وضوح نشان     به ي آن ها  و كاركردها و حركت     شده  تجزيه اش  سازنده

  .شده استها ارائه  هاي ملموسي از چگونگي تجزيه و تحليل افسانه  نمونهترتيب،اين 

  است چيزي آوردن دست به پي در قهرمان .الگوي الف

شـود بـه    دست آوردنشان وارد عمل مـي  بر اساس چيزهايي كه قهرمان براي به     اين الگو   

  :شود  هايي تقسيم مي زيرمجموعه

  ؛ همسر.1الف 

  ؛ ثروت.2 الف

  . راز يايك سؤال پاسخ .3الف 

قهرمـان پـس از آگـاهي و شـناخت نـسبت بـه               در اين الگـو    : همسر .1الف  الگوي  

و ا .كنـد   براي رفع آن اقدام مي     نداشتن همسر يا به سبب آنكه ناگهان عاشق شده است،         

ين سبب دو الگـوي فرعـي     و به هم   روي دارد  دست آوردن همسر دو شيوه پيش       به براي

   :ريمگي نظر ميبراي آن در

  جادو عامل - با كمك ياريگر.1-1الف 

، قـصة روبـاه زمـردي     (شـود    ديدن عكس دختري عاشق مي     شاهزاده با  : موقعيت ابتدايي  -

  .)1380نادري و موحدي، 
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 روبـاه  بـراي  شـكار  گوشـت  از شـاهزاده : جــادو  عامـل  دريافت - برخورد با ياريگر   -

  .شود ريزد، روباه با او دوست مي مي

آورد  دزدد و نزد شاهزاده مـي      روباه با كمك بقية حيوانات دختر را مي        :ي موقعيت پايان  -

  .)عروسي(

   عامل جادو و با انجام كار دشوار-با كمك ياريگر .2-1الف 

، فقيـري،    علـي كچـل    ةقص(شود   كچل گاوچران عاشق دختر كدخدا مي     :  موقعيت ابتدايي  -

1349(.  

  . نشنيده و نكرده را ياد بگيريگويد بايد كار نديده و  ميكدخدا:  كار دشوار-

شـود و    پز جـادوگري مـي     كچل شاگرد حليم  : جادو عامل دريافت -برخورد با ياريگر   -

   .دهد پز دفتر علوم جادويي را به او مي دختر حليم

 ءا و دختـرش بـه شـكل حيوانـات و اشـيا     چل در حضور كدخـد ك :ر انجام كار دشوا-

    .)عروسي (آيد مختلف درمي

 در اين مورد فقط يك شـيوه        : روزي  كسب  قهرمان فقير است و در پي      .2الف  الگوي  

  :براي رسيدن به مال و منال وجود دارد

   جادو عامل - با كمك ياريگر.1-2 الف

كچـل و سـفرة حـضرت       (كنـد    كچل خاركن به سختي امرار معاش مـي       :  موقعيت ابتدايي  -

   .)1356 انجوي شيرازي، ،سليمان

كنـد در    خـرد و آزاد مـي      كچل بچه شاه مارها را مـي       :وجاد عامل - مالقات با ياريگر   -

   .گيرد  سليماني را پاداش ميةعوض سفر

چـه    اينك هـر   ،آورد  دست مي  هم به را  كچل عصا و انگشتر سليماني      :  موقعيت پاياني  -

  . بخواهد در اختيار دارد

ايـن   به   .كند ميها قهرمان عالوه بر رسيدن به مال و منال، ازدواج نيز             در برخي از نمونه   

آبكش فقير است، از حضرت موسي     : نمونه توجه كنيد  
)ع(

ت خواهد نزد خـدا وسـاط       مي 

با دعاي حضرت موسي    .او را بكند تا سرنوشتش عوض شود      
)ع(

التجار او را به كار      ملك 

، كـوهي كرمـاني،     كج كردي خوب كـج كـردي      (دهد   گيرد و در نهايت دخترش را به او مي         مي

1333( .  
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هاي تابع ايـن الگـو،        در افسانه  : چيزي  يا  راز  يا  پاسخ سؤال  پيدا كردن . 3الف  الگوي  

هـا بـه ايـن      شـيوه  ايـن  باوا. قهرمان در پي يافتن چيزي به غير از همسر و ثروت است   

  :رسد اهداف مي

   دشوار كار انجام و جادو عامل - با كمك ياريگر.1-3الف 

تعبير خواب، انجـوي شـيرازي،   (را بداند خواهد تعبير خوابش   چوپان مي :  موقعيت ابتدايي  -

1353(.   

 اشـتباهي چوپـان را بـه جـاي          ،دختر پادشاه كه از قصر فرار كرده      :  برخورد با ياريگر   -

   .گيرد نامزدش مي

  بـرايش خواهـد   از چوپان مـي    ،پادشاهي كه عاشق همسر چوپان شده     :  كــار دشــوار  -

   .است كه مرده و به آن دنيا رفته )هپادشاپدر ( ش خبري از پدر نيز و بياوردگل قهقهه

   .دهد ي راه و چاه را به چوپان نشان ميزاد پريدختر :  دريافت عامل جادو-

  .آورد گل قهقهه را مي: انجام كار دشوار -

پـدرت در آن دنيـــا      گويـد    دهـد و مـي     چوپان پادشاه را فريـب مـي      :  موقعيت پاياني  -

  .نشيند د به تخت ميكشد و خو  پادشاه را مي.سـت امنتظــر تو

ـ        هاي اين الگو، معموالً    در افسانه  در بقيـة   . شـويم  رو مـي   ه با تمام عناصر پايـاني روب

  . آورد  دست مي  همسري نيز به  اش مان عالوه بر رسيدن به هدف اوليهموارد قهر

   جادو عامل -فقط با كمك ياريگر .2-3 الف

ها  خواهد بداند گل   مي. كند  پيدا مي  هايــي را روي آب    كچل گل :  موقعيــت ابتدايــي  -

  .)همان، حسنك آقا(آيند  از كجا مي

 از  كنـد و   شـب زنـده مـي       و كشد  ديو هر روز او را مي       كه  دختري  :ياريگربا   برخورد   -

  .شود هاي خون او در آب گل درست مي چكيدن قطره

ل آن را   كچـ . پرسد و مي ا را از    يودختــر جــاي شيشــة عمر د    :  دريافت عامل جادو   -

   .كند پيدا مي

   .)عروسي (كشد شكند و ديو را مي شيشه را ميكچل :  موقعيت پاياني-
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  پيروزي -مبارزه و جادو عامل - با كمك ياريگر.3-3الف 

شـود و بـه      هايي با الگوهاي تركيبي ديده مـي       اين شيوة رسيدن به هدف فقط در افسانه       

  :صورت منفرد يافت نشد

بـرگ مرواريـد الزم اسـت         نابيناست و براي شـفاي چـشمانش       شاه:  موقعيت ابتدايي  -

   .)1356برگ مرواريد، انجوي شيرازي، (

هـا   جنگد و آن   ديو مي  رسد و با سه    مي قلعه سه به پادشاه پسر سومين: پيروزي - مبارزه -

   .دهد را شكست مي

و  دي  و شوند ديوهـاي مغلوب غالم قهرمان مي    : عامل جادويي دريافت   - كمك ياريگر  -

  .دهد سوم راه رسيدن به برگ مرواريد را به او نشان مي

  . يابد قهرمان برگ مرواريد را مي:  موقعيت پاياني-

شـود كـه الگـويي        شروع مـي   قصهدر   حركت اول، حركتي ديگر   اين  با به پايان رسيدن     

  . متفاوت دارد

   رو است هروب خطري با قهرمان .الگوي ب

   ؛كند  ميتهديدالعاده او را   خارقي موجود.1ب 

  . ساز شده است  مشكلي انسان.2ب 

با پديـد آوردن    )  اژدها ياديو، پري   (العاده    خارق يدر اين الگو موجود    .1ب  الگوي  

قهرمان براي غلبه بر اين تهديـد        .كند شود و قهرمان را تهديد مي       ساز مي  بحراني، مشكل 

ـ      و رهايي از چنگ شرير به شيوه       و شـرير را شكـست      شـود    ل مـي  هـاي مختلفـي متوس

  :دهد  مي

   گريز -عامل جادو و با تعقيبدريافت با  .1-1ب 

آيـد و او    ديوي به خانه مي  و كند در خانه را ببندد      دختر فراموش مي   : موقعيت ابتدايي  -

  . )1349نمكي، فقيري، (دزدد  را مي

  .كند دختر شيشة عمر ديو را پيدا مي :عامل جادودريافت  -

  .يابد  او را ميرديو هر با. كند ختر سه بار فرار مي د:گريـز - تعقيــب-

  . كشد شكند و او را مي  دختر شيشة عمر ديو را مي: موقعيت پاياني-
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   گريز-با تعقيب .2-1ب 

ها را بخورد    خواهد آن   مي يويروند، د  پسرها براي شكستن هيزم مي    : موقعيت ابتدايي  -

  .)1383حسين كوچيكو، نادري، (

 ديـو   شـدن   زخمـي كنند كه باعـث      ار موانعي ايجاد مي   فر هنگام پسرها: گريز -تعقيب -

   .شود مي

  . يابند ها نجات مي بچه. شود خورد و كشته مي ديو فريب مي: موقعيت پاياني -

او را بـه   نخـست   ، قهرمان بـراي فريـب دادن ديـو        ،هاي مختلف اين الگو    در روايت 

ديو بـا ايـن حيلـه       . با الك آب آوردن   براي مثال    ؛فرستد ممكن مي  نا دنبال انجام كارهاي  

در آخـر كـار هـم بـاز     . آورد دسـت مـي   شود و قهرمان فرصتي براي فرار بـه      سرگرم مي 

گويـد پايـت را روي آن سـنگ سـفيد             به ديو مي   براي مثال  ؛زند قهرمان ديو را گول مي    

در كـار   كند غافـل از اينكـه سـنگي                ديو اين كار را مي    . وسط دريا بگذار و پيش من بيا      

  . شود نيست و غرق مي

   پيروزي -با جنگ. 3-1ب 

، الـول   دزد سـيب  ملك جمشيد و ديـو    (دزدد   ها را مي   ديوي هر سال سيب   : موقعيت ابتدايي  -

  .)1382ساتن، 

   .جنگد  با شمشير با ديو مي ورود كه ديو در آن است قهرمان به چاهي مي: جنگ -

  . كشد ديو را مي: موقعيت پاياني -

  ولي خطـر از جانـب      ؛است رو  به  رودر اين الگو هم قهرمان با خطري        . 2 بالگوي  

ايـن شـخص    .  است  شخصيت شرير انساني    بلكه از طرف    نيست، العاده  خارق يموجود

 يـا از ...)  و، نامادري، خاله، خـواهر    پدر(ن باشد   ممكن است از بستگان و خانوادة قهرما      

هاي زيـر    قهرمان به شيوه  ...). واي مكتب   پادشاه، وزير، قاضي، ملّ   (طبقة اجتماعي باالتر    

  :كند  غلبه ميفراد شرّ اين ارب

   جادو عامل - با كمك ياريگر.1-2ب 

كند   مرد نانوا را روي قلة كوهي مشرف به دريا رها مي            با حيله  تاجر  :  موقعيت ابتدايي  -

   ).1353، لوريمر، شناس هاي حق نانوا و ماهي(تا بميرد 
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هايي كه نانوا هـر روز برايـشان نـان            ماهي پرد و  نانوا در آب مي    :جادو عامل - ياريگر -

   .گذرانند ريخته، او را به سالمت از دريا مي مي

پرد  ب مي تاجر در آ  . كند ، تاجر را روي قله رها مي      حيلهنانوا با همان    : موقعيت پاياني  -

  . شود ميو در دريا غرق 

   دشوار كار انجام و جادو عامل -با كمك ياريگر  .2-2ب 

پسر صـياد، كـوهي     (را از سر واكنند     صياد  خواهند پسر    شاه و وزير مي   :  موقعيت ابتدايي  -

   .)1333كرماني،

بايد تختي از استخوان فيل، چند گربه سمور و دختـر شـاه پريـان را                پسر  :  كار دشوار  -

   .براي شاه بياورد

ـ  مـي  شـكارچي  پـسر  خـواب  بـه  خـضر : جـادو  عامل - مالقات با ياريگر   -  را او و دآي

  .آيند مي كمكش به هم العاده خارق رفقاي .كند مي راهنمايي

   .آورد  مي است چيزهايي را كه شاه خواستهةهم:  انجام كار دشوار-

  .كشد اي شاه و وزير را مي پسر با حيله:  موقعيت پاياني-

  جادو و گريز عامل -گر كمك ياريبا  .3-2ب 

 ندارد و فقـط در تركيـب بـا سـاير الگوهـا،              به صورت منفرد و مستقل وجود     الگو  اين  

 از  شـود   مياي ناچار    در اين شيوه قهرمان در مرحله     . ودش  ديده مي  1ويژه الگوي الف     به

  :بگريزددست شرير 

شـده  تبـديل   شاهزاده با دختري كه برادرش بـه آهـو          ): 1الگوي الف   ( موقعيت قبلي    -

   .)3و، انجوي شيرازي، جشاهزاده و آه() پايان حركت اول( كند ازدواج مياست 

  .اندازد ديگر شاهزاده، دختر را در چاه ميزن :  موقعيت ابتدايي-

   .برد مي غذا او براي و داند مي را خواهرش جاي آهو: جادو عامل - ياريگر-

   .خواهد آهو را بكشد تا رازش برمال نشود  شاهزاده مي ديگرِزنِ:  يك شرارت ديگر-

  .رود كند و به سر چاه مي ي بار فرار مآهو سه:  گريز-

  .شود شرير مجازات مي. فهمد  را ميماجراشاهزاده :  موقعيت انتهايي-
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  پيروزي -جنگ و جادو عامل -كمك ياريگربا  .4-2ب 

  ديـده  1اين روش نيز فقط در الگوهــاي تركيبي و باز هم فقط همراه با الگـوي الـف                  

  : به نمونة زير توجه كنيد. شود مي

دسـت    با ماجراهايي او را به     ،شود قهرمان در خواب عاشق دختري مي     : 1الگوي الف 

  .)1333اسماعيل و عرب زنگي، كوهي كرماني،(گردد  آورد و نزد پدرش برمي مي

   .كند شود، پسرش را كور مي اشق عروس ميپدر قهرمان ع:  موقعيت ابتدايي-

هـايش    چـشم  كننـد،  مي دو كبوتــر قهرمان را راهنمايي   :  عامل جــادو  - كمك ياريگر  -

   .يابد شفا مي

  .دهد  ميها را شكست جنگد و آن  ميپدرش سپاه با قهرمان: پيروزي - جنگ-

  . نشيند  ميكشد و خود بر تخت شاه را هم مي:  موقعيت پاياني-

  الگوهاي تركيبي. الگوي پ

 تركيبـي از الگوهـاي منفــرد يادشـده ديـده            ، بررسـي   مـورد  هـاي  در تعدادي از افسانه   

 بلكـه درآميختگـي عناصـري از        ،هاي يـك الگـو      آن هم نه تركيب زيرمجموعه     ؛شود يم

شاخة  هايي كه مثالً از تركيب دو يا سه زير         بندي افسانه  در اين طبقه  ( الگوهاي الف و ب   

  شخـصيت  تهديـد رعالوه بدر اين الگوها   .  )اند لحاظ نشده است    الگوي ب ساخته شده   

. زي هم وجود دارد كه قهرمان درصدد رفـع آن اسـت       بحران، كمبود و نيا    شرير و وقوع  

هاي تركيبي نام نهاديم كه عناصري از هر دو الگـوي اصـلي را در             ها را افسانه   اين نمونه 

 قـصه هاي تركيبي هميشه با بيش از يك حركت يا بـيش از يـك                در افسانه . خود دارند 

 كـه    معنا به آن   نه ولي؛  دكنن  مي پيروييكي از الگوهاي فرعي      كدام از   كه هر  ييمرو هروب

 گـاه   . دارند، با هر دو الگوي اصلي مطابقت دارند        قصههايي كه بيش از يك       تمام افسانه 

 متعلـق بـه     قـصه  ولي هر دو     ؛ة كامل تشكيل شده باشد    اي از دو قص    ممكن است افسانه  

 :كننـد   مـي پيروي از الگوي ب قصه زير هر دو كه در نمونة  چنانباشد؛يك گروه اصلي    

دهـد و    هايي ديـو را شكـست مـي         قهرمان با شيوه    ربايد، در قصة اول ديوي دختر را مي      

 .دزدد كشد و دختر را مـي   دوم پيرزني قهرمان را مي در قصة . آورد دست مي  عروس را به  

   .شود با كمك ياريگران مشكل برطرف و شرير مجازات مي
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هاي يك الگـوي      زيرشاخه ها   در آن   مواردي را كه    بندي گفتيم كه در اين گروه    پيشتر  

هايي كه قهرمـان هـم        نمونه  براي مثال  ؛ايم نظر نگرفته شوند در  اصلــي با هم تركيب مي    

 اي نـدارد     فايـده  گونـه مـوارد    ذكر ايـن  ). 1الف  (و هم همسر ندارد     ) 2الف  (فقير است   

 خواننـده در     الگوهـاي تركيبـي و سـردرگميِ        بيش از حد و غيرضـروريِ      جز تفصيلِ  به

 ،به ايـن ترتيـب  . ي همراه است با شواهد اندك   كه وهاي كوچك اي بزرگ از الگ    وعهمجم

ها عناصري از الگوي الف      هايي است كه در آن     مراد از الگوهاي تركيبي فقط آن صورت      

اهد ترتيـب فراوانـي شـو      الگوهاي تركيبي را بـه    . ا عناصري از گروه ب درآميخته باشد      ب

  .كنيم ه را تجزيه و تحليل مي و از هر گروه يك نمون،بررسي موجود

  2ب  + 1ب  + 1 تركيب الف .1پ الگوي 

 در دو شهر سر راهـشان       .افتند سه برادر براي يافتن همسر به راه مي       :  موقعيت ابتدايي  -

  .)1379باز، خزاعي،  حسن خاك( كنند  را تهديد ميها آن اژدهايك ديو و يك 

كشد و دختران شاهان آن دو شهر        مي ديو و اژدها را      تر كوچك برادر: پيروزي - جنگ -

   .گيرد را براي برادرانش مي

يابـد و بـا او       مـي  را خويش عروس ،پيرزني كمك با: جادو عامل - مالقات با ياريگر   -

  .) اولةپايان قص( كند ميازدواج 

 پيرزني را براي آوردن دختـر        و شود  مي  او پادشاهي عاشق عروس  :  موقعيــت ابتدايي  -

   .كشد دزدد و قهرمان را مي ن دختر را ميپيرز. فرستد مي

آينـد و قهرمـان دوبـاره         به كمك مـي    شوند و   آگاه مي  ماجرا برادرها از     :گر كمك ياري  -

   .شود زنده مي

  . كشد كند و پادشاه را مي عروس را دوباره پيدا مي:  موقعيت پاياني-

   1ب  + 1 تركيب الف .2پ الگوي 

دختـر گلـستان عـرب، خزاعـي،        (ختر شاه پريان شده است       د  عاشقِ پسرْ:  موقعيت ابتدايي  -

1382(.   
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كند   او را اسير مي    شاه پريان  دختر جلد برداشتن با پيرزني: جادو عامل - كمك ياريگر  -

   .آورد و مي

   .) اولةپايان قص( عروسي  : موقعيت پاياني-

   .كند  دارد و فرار مي عروس جلدش را برمي:  موقعيت ابتدايي-

 بـراي  را آهني عصاي هفت و آهني كفش جفت هفت قهرمان: آن انجام –وار كار دش  -

   .برد سايد و از بين مي مي او كردن پيدا

دهد كه بـا     مي او به سليماني ءشي سه ديوي: جادو عامل دريافت - مالقات با ياريگر   -

  .ها دختر را پيدا كند كمك آن

  . شود عروس پيدا مي :  موقعيت پاياني-

   2ب  + 1ركيب الف  ت.3پ الگوي 

ه عشق نـارواي او     بشاهزاده   چون    و شود نامادري عاشق شاهزاده مي   :  موقعيت ابتدايي  -

  .)1349ره سياه، فقيري، كُُ(را بكشد  اوخواهد   ميدهد تن نمي

اش از خطـر آگـاه       جـادويي  اسـب  كـره  كمـك  با قهرمان: جادو عامل - كمك ياريگر  -

   .شود مي

   .رود ديگر ميشهري كند و به  امادري فرار مي از دست ن : فرار و رهايي-

   .شود  مييناشناس شاگرد باغبانبه صورت  در آن شهر :ورود ناشناس -

 ؛ ولـي  كند  ازدواج مي   و با او   شود دختر پادشاه عاشق قهرمان مي    :  رفع كمبود   و  كمبود -

  .كند ها را بيرون مي پدر دختر آن

 ، اسب جادويي براي شـفاي پـدر عـروس         هكمك كر  با قهرمان: آن انجام – كار دشوار  -

  .كند گوشت آهو پيدا مي

  .بخشد ها را مي  و آنيابد پدر عروس هويت واقعي او را درمي:  شناسايي-

  . نشيند گيرند و قهرمان به تخت مي دوباره جشن مي:  موقعيت پاياني-

   2ب  + 2 تركيب الف .4پ الگوي 

 ولـي چيـزي صـيد    ؛انـدازد  ور بـه دريـا مـي   ت روز هر فقير گير ماهي : موقعيت ابتدايي -

  .)1353، گير، انجوي شيرازي مرد ماهي( كند  نمي
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گيـرد كـه ديـوي در آن         اي از آب مـي     خمره: عامل جادو دريافت   -گر برخورد با ياري   -

گيـر   شود و موي خويش و چند ماهي رنگارنـگ بـه مـاهي             ديو آزاد مي  . زنداني اســت 

   .دهد مي

   .شود  و ثروتمند ميگيرد برد و انعام مي ها را نزد شاه مي  ماهيگير ماهي:  رفع كمبود-

كـارِ پادشـاهِ آن      هاي رنگارنگ ساكنان شهري هستند كه همسر خيانـت         ماهي:  شرارت -

   .ها را طلسم كرده است شهر آن

كشد و طلسم پادشاه و     كار را مي    همسر خيانت  ،گير با كمك ديو    ماهي:  موقعيت پاياني  -

  .كند پادشاه او را وزير خود مي. شكند را ميمردم آن شهر 

  2ب  + 3 تركيب الف .5پ الگوي 

گل بـه صـنوبر چـه    «زاد بايد بفهمد   پريدختر  جوان براي ازدواج با     :  موقعيت ابتدايي  -

   .)1356،  شيرازيانجوي ،گل به صنوبر چه كرد(» كرد

 چگونه گـل را پيـدا       گويند جوان  مي كبوترها: جادو عامل دريافت - مالقات با ياريگر   -

  .دهد  يك پر جادويي به او مي همپيرمردي. كند

 بـا    اسـت  خواسـته   به او خيانت كرده و مي       صنوبر گويد همسرش  گل مي :  رفع كمبود  -

   . است او را نجات داده گلسگِ  ولي؛كمك فاسقش گل را بكشد

   .جوان را بكشدخواهد  ميگل در قبال گفتن رازش :  شرارت-

   .گريزاند شود و او را مي  مرغي حاضر مي،زند ر جادويي را آتش ميجوان پ:  گريز-

  . كند  مجازات ميهايي كه كشته است زاد را به انتقام جوان  پري،دختر:  موقعيت پاياني-

  گيري نتيجه

سـازند و    بندي آن را مـي     شود كه استخوان    يا طرح روايي از اجزايي تشكيل مي       قصههر  

هاي سحرآميز دو الگـو      در افسانه .  به ساختمان اثر دست يافت     توان ها مي   آن با شناسايي 

 موقعيـت ابتـدايي و موقعيـت نهـايي بـه         ي ساختار داستان وجود دارد كه بر اسـاس        برا

همسر، پـول و ثـروت،       (دست آوردن چيزي   قهرمان در پي به    .1: دشو انواعي تقسيم مي  

ـ        .2؛  اسـت ) ي راز پاسخ سؤال يا كشف     يموجـود  (سـت  ا رو ه قهرمـان بـا خطـري روب

  ).آفريند  براي او دردسر و خطر مييانسانالعاده يا  خارق
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1. Vladimir Propp 
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