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The Role and Function of Thematics in Tales: The Case 

of Sankhast Tales 
 

Omid Vahdanifar *1  
 

Review of the literature 

There are some research studies on tales some of which are conducted 

by Koohi Kermani (1959) entitled Fifteen tales of rural tales of Iran, 

Sajadpour (1999) entitled Magic and voodoo, Kaedi (1999) entitled 

Neither Tale, Nor History: A Criticism on Belinas Witch and the 

White Lion Tale, Ghobadi (2002) entitled Tales and tale studies in 

Iran, and Zaryi (2003) entitled Folk tales about fairies, Al, Azmar 

man. 

Aims and research questions 

As an element of any story, thematics are significant in analyzing the 

structure and content of the literary works. The research questions are: 

1. What is the main themes of Sankhast tales? 2. What are the 

techniques? 3. What aims the tale tellers did try to achieve? 

Main discussion 

Thematics is the series of themes that are consciously or 

unconsciously permeating a literary work (Todorov, 2013, p. 293). To 

figure out the themes of a work, one needs to focus on the relationship 

between the work and the external world. This relationship is the 

meaning (Schools, 2004, p. 23). Krohn and Krohn believe that folk 

tales can have a uniform source, but they have different manifestations 
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in each place, which means their different creative processes (Propp, 

1989, p. 4). Based on the above-mentioned discussion, one can 

categorize the themes in the tales of Sankhast as followed: In the tale 

of "Eskandar of the World" the water of life is poured for juniper. This 

tree is green throughout the year which is a symbol of eternity. In 

Sankhast culture, pine has been prevalent for the last couple of years, 

and before that, juniper was the only green tree for the people. In this 

tale, respect to the old and experienced father is much appreciated. 

Moreover, cooking herbal bread was common in the area. This is 

because Sankhast region is desert like, and subterranean canal is 

considered a method of combating drought. In this tale, the horse rider 

is always a rich and higher status person. It is obvious that in 

Sankhast, not everyone can have a horse as it is a poor area. The 

houses in this area are all having walls and covered. This is because of 

the religious beliefs, while in surrounding areas of Sankhast, most of 

the houses did not have walls and gardens. In addition, fortune-telling 

was not acceptable because it was linked to charlatanism. Having 

religious atmosphere, this region considered Abolfazl, Imam Reza, 

and Imam Ali as sacred people. They are sometimes used as a 

character in some tales, while it is not common to do so in other tales. 

The other example is related to "bearing a child", which is not even a 

word in the Tati dialect off Sankhast. Therefore, "God-given" is used 

instead. It is significant from the religious and pious aspects of the 

language use in the region. Finally, the watermill used traditionally 

next to the river in Sankhast is repeatedly mentioned. 

Conclusion 

Folktales are cultural background of a society. They are a subcategory 

of folk culture. Studying the tales of the Iranian ethnic group can help 

us realize how similar they are with other ethnic groups, indicating 

their repeating worldviews and thoughts, though there are some 
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differences as well. In the Tati tales of Sankhast, themes such as 

respect, politeness and indirect speech are very common. For instance, 

in married life, the tale teller does not orate the issues directly, but 

actually expresses them ironically and indirectly. Using proverbs and 

ironies such "The milk of the goat is for the child", "the fat of the 

animal is not worthless", "coldness and God's decision", among others 

are some of the expressions used in the region. The reader is 

repeatedly encountering the desert as the setting of the story, and there 

is no mention of jungles. There is merely one example of mentioning 

fish and sea. There are some indications of mountain which shows that 

the tale tellers considered the geographic and environmental aspect of 

the region. There are some references to the local places such as Saluk 

mountain, Dehman, or Jajrom. In general, these tales show the 

imaginary mind of the tale tellers, goods, evils, sympathy, 

brotherhood, humanitarian, patience, forgiveness, proverbs, ironies, 

vocabularies and dialects of the Tati people. In addition, the tale 

tellers' perspective regarding social morality, politics, government, 

destiny, superstitions are manifested through parables. 
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 چکیده

انتخاب مایگان )تِم( در هر اثر با پذیرش خوانندة آن اثر رابطـۀ تنگـاتنگی داردد در ایـن مقالـ      

هـا  اام انـۀ گلگـۀ    کاررفتـ  در افاـان   شـود بـا روش تیل ـح میتـوا مایگـان بـ       کوشش می

سَنخواســت، ات توابــت اســتان خراســان شــمالی، موردبررســی  ــرار و ــرد تــا مشــخ  شــود  

ها  ایـن  اندد یافت ویان چگون  ات این انصر برا  تیقق اهداف موردنظرشان بهره ورفت وافاان 

طـور  هـا را وـاه در تفا رهایشـان بـ     پرداتان مایگان این افاان دهد ک  افاان پژوهش نشان می

وارِ افاـان   گا  ب ان واضح احکامِ ووناوون، بـا ب ـان نمـایش   کنند و واهی ن ز ب صریح ب ان می

بـر اثروـذار  ب شـتر بـر     پرداتند ک  این نوع نگرش اـالوه ها  اخال ی میشتر ب  ارائۀ نمون ب 

طور کلّـی  بردد ب ا  فراتر میانگار افاانۀ اام ان  تا انداتهخواننده، سطح افاان  را ات کل شۀ ساده

، اما واهی ها صورت ورفت ها  موردبیث ب شتر در پایان افاان ش وة وزینش مایگان در افاان 
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هـا  تـاتی   ها مایگان مقدم بر افاان  استد مایگان موگود در افاـان  ن ز در برخی ات این افاان 

هـا، تنـدوی، تفکـرات و    ها برورفت  ات شـن ده ا  ات آندهد ک  بخش امدهسَنخواست نشان می

هرمـان،  ظـاهر خلـق    ها بـ  ها  مردم اادّ  استد همچن ن، هرچند ک  هدف این افاان اندیش 

ایجاد کشش، ب دار کردن حس کنجکاو  و سرورم کردن خواننده یا شنونده و لذت بخش دن و 

هـا تـرویو و   مای  و تیربنا  فکر  و اگتمـاای آن ها بوده، اما درحق قت درونمشغول کردن آن

 اشااۀ اصول اناانی، برابر ، برادر  و ادالت اگتماای استد  

 ها  اام انۀ سَنخواستد، افاان ، افاان ها  کویرشبان  مایگان،های کلیدی: واژه

 . مقدمه1

هـا  مشـابهی بـا    ها هاـتند کـ  هرچنـد ویژوـی    ها  فرهنگ اام ، افاان یکی ات گلوه

ب نـی و اندیشـۀ   توان نـوای گهـان  ها میها  ا وام مختلف دارند، اما  با مطالعۀ آننمون 

 ات نظر پراپ   تکرارشونده را دریافت کردد

وویی در تمام طول تاریخ اند و اشق ب  افاان تمانتاریخ و بیها  اام ان  بیافاان 

آسانی بـا هـر میـ ج اگتمـاای و میلـی      ها ب با آدمی همراه بوده استد این افاان 

هایی کـ   رو درا ن کهنگی، تاته و امروت  ن ز هاتندد اندیش یابندد اتاینانطباق می

در همان حال ریش  در ناخودآواه آدمـی و ررفـا     ها نهفت  استدر پس این افاان 

 ، صد یک(د 0030پذیرند )پراپ، فرهنگ دارند، مدام تعب ر و تفا ر نو می

ب ش ات هر چ ز باتتاب رؤیـا   »هاست، ها حاصح تخ ح آفرینندوان آنهرچند افاان 

ن اـدالت  انـدد رؤیاهـایی ات داشـت   انـد و شـن ده  اند، وفتـ  افراد  است ک  آن را پرداخت 

بخش، تیبایی، صـلح، آرامـش و درنهایـت آرتو     اگتماای، تندوی سرشار ات کارِ لذت

هـا و  نمودار خواسـت  »ها (د همچن ن، افاان 49، صد 0001)درویش ان، « آتاد  و رهایی

کـ  راهـی بـ     اسـت  شـده  ها  پنهان نویاندوانی ناشناس ات طبقاتی فرامـوش آرتو 

)ثم نـی،  « انـد تر ات متن با ی ماندهها  مهمهمواره در حاش  اند و تاریخ رسمی نگشوده
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آینـد کـ    شمار مـی ها  کهن ب ها یکی ات انواع  ص درمجموع، افاان (د 03، صد 0000

ها  امروت  میاوب شوند، تیـرا بـ    هایی غنی برا  داستانمنزلۀ سرچشم توانند ب می

آثار خال ۀ امروت   رار و رنـد و بـا مـواد،     توانند شالودةمی»ها ااتقاد م رصاد ی افاان 

ها  شریر، فضا، رنگ، تمـان  ها   هرمان، شخص تها و همان سنخ شخص تمصالح آن

ها  امروت  نوشت و ب   الب  ص ، صورتی هایی با معنا و دیدواهها، داستانآن و مکان

« وگـود آورد هـا  خ ـال و وهـم )فـانتز ( را بـ      تاته و نو بخش د و نـوای ات داسـتان  

منزلـۀ یکـی ات اناصــر   بــ « مایگـان »(د ماــئلۀ انصـر  30الـف، صد  0091)م رصـاد ی،  

ها  ساختار  و میتوایی آثار ادبـی فوایـد و   دهندة داستان در نقد و تیل ح گنب تشک ح

ها ن ـز ضـرور  اسـتد    رو، پرداختن ب  مایگان در افاان کاربردها  فراوانی داردد اتاین

شود تا خواننـدوان ایـن آثـار بـا     ها بااث میایگان موگود در افاان کشف و شناسایی م

« بن ـاد  »ها آشنا شـوندد باتوگـ  بـ  اینکـ  ایـن مقالـ  ات نـوع        دهندة آناگزا  تشک ح

شـ وة توصـ فی ـ     ا  و بـ  شود با روش کتابخان شود، بنابراین کوشش میمیاوب می

و ردد بدین صورت ک  بـا  ردتیل ح  رار تیل لی اطالاات موردن ات و مرتبج با مایگان مو

شـود تـا   ها استخراج ها  تاتی گلگۀ سنخواست، مایگان موگود در آنمراگع  ب  افاان 

ها، مع ارها  اصلی حاکم بـر  ضمن مشخ  شدن مایگان غالب در هریک ات این افاان 

 ها ات لیاظ تفکّر، شناخت و ساختمان افاان  ن ز نمایان شوددآن

 تحقیق . پیشینۀ1

 اند ات: ها صورت ورفت  ابارتها ک  در حوتة افاان برخی ات پژوهش

(: ایـن اثـر   0000کوهی کرمـانی )  ها  روستایی ایران نوشتۀـ پانزده افاان  ات افاان 

نشـ نان و شـبانان   ها  روستایی است ک  نویانده ات تبان دهشامح پانزده افاان  ات افاان 

 هان شن ده و سپس در این مجموا  وردآور  کرده استد  نواحی کرمان، کاشان و اصف
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(: نویاـنده در ایـن مقالـ  ضـمن ب ـان      0051ور )نگارش دیـده « افاان  و افاون»ـ 

ها، چهرة آشنا  ایـن دختـر کـ     پز ات میلۀ اربماگرا  تندوی دختر مشهد   نبر کلّ 

 کندد  هدایت می شود، ات تاریکی مطلق ب  روشنایی میضها میاوب میدر شمار نابغ 

(: 0010( اثـر سـجادپور )  ها  اام انۀ ایرانـی ـ فاون فاان  )تیل ح و بررسی افاان 

هـا،  نظـران دربـارة افاـان    مباحث این کتاب در س  بخش: تاریخچ  و نظـرات صـاحب  

هـا، تـدوین   ها و بررسی برخی ات افاان بررسی برخی ات اناصر پایدار و ثابت در افاان 

 یافت  استد  

« ن  افاان ، ن  تاریخ )نقد  بر افاانۀ بل ناس گادوور و افاـانۀ شـ ر سـپ د بـال(    »ـ 

(: نویانده در این پژوهش ب  کمک اناصر تـاریخ باسـتان و چنـد    0010نوشتۀ کائد  )

ها، رمانی خلق کرده ک  سهم اناصر رئال تـاریخی در آن بـ ش   ویژوی ات ساختار افاان 

 ات افاان  استد  

(: نویاـنده در ایـن مقالـ     0000نگارش  بـاد  ) « پژوهی در ایرانان افاان  و افا»ـ 

هـا  ایرانـی ات روش سـنّتی    ها  مربوط ب  افاـان  چن ن نت ج  ورفت  است ک  مجموا 

شـناختی فرهنـگ   ها در راه مطالعۀ اناـان آور  و ثبت افاان وذشت ، یعنی اکتفا ب  گمت

 عدد  را ایجاد کرده استدشناختی متگوامت ایرانی ابهامات نظر  و روش

(: هـدف ات  0004( اثر تراـی ) ها  اام ان  )دربارة گنّ، پر ، آل و مردآتماافاان ـ  

آور  برخی ات باورها و ااتقادات اامۀ مردم است کـ  در فرهنـگ ایـن    این کتاب گمت

 سرتم ن ریش  داردد 

ن مقالـ  بـ  ایـن    (: نویانده در ای0000ات دادور )« اناصر ساختار   ص  و افاان »ـ 

مای  و سـاختار  رس م ک  بنها ب  این نت ج  میها و افاان نت ج  رس ده ک  با مطالعۀ  ص 

هـا خـاطر نشـان    ها دارا  نظم واحد  است و بررسی اناصر سـاختار  آن این ونج ن 
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ناـح نقـح   بـ  سـ ن  و ناـح  ب ساتد ک  ب ان این نوع ادبی با توگ  ب  این نکت  ک  س ن می

 ه، ریش  در ادب ات شفاهی داردد شد

(: ب انگر ایـن  0000نگارش بهرامی سامانی )« شناسیها و فاان شناسی افاان منبت»ـ 

هـا و کارکردهـا    ها  ادب ـات اامـ  نقـش   ها مانند سایر وون ها و افاان است ک   ص 

و کننــدوی، آموتشــی، ااتبــار انــد ات: ســرورموونــاوونی در گامعــ  دارنــد کــ  ابــارت

هاد تا گـایی  بخشی ب  فرهنگ و داستانشناختی، تداوم و ثباتا تداربخشی، اهم ت روان

هـا  تـاتی   وگو کردنـد، پژوهشـی در تم نـۀ افاـان     ک  نویاندة پژوهش حاضر گات

تواند در صورت نگرفت  استد بنابراین، این پژوهش می ها  کویرشبان مندرج در کتاب 

شـمار آیـد کـ     ها   وم تات خراسان شمالی بـ  افاان ها دربارة شمار نخات ن پژوهش

هـا   تـوان افاـان   ضمن معرفی این بخش ات فرهنگ اامۀ  وم مذکور، ات این طریق می

 تاتی را ب  ا وام دیگر ن ز معرفی کردد

 . بحث و بررسی  1

شـود کـ  صـاحب یـک اثـر      ب  نظام متشکحِ مضام نی وفت  مـی  4مایگانیا درون 0مایگان

(د 490، صد 0094پروراند )تـودوروف،  خودآواه یا ناخودآواه در اثر خود میصورت ب 

دهنـد کـ  همـان    ها  اناصر ویژة اثر هـر واحـد را تشـک ح مـی    ابارت دیگر، داللتب 

فکر اصلی و مالج در هر اثـر  اسـت    »مای  ات نظر م رصاد ی، استد درون« مای درون»

هـا  داسـتان را   شود و وضـع ت و مو ع ـت  ا  ک  در خالل اثر کش ده میخج یا رشت 

مای  نت جـۀ نظمـی   (د همچن ن درون012ب، صد 0091)م رصاد ی، « دهدهم پ وند میب 

شـودد  تعب ـر مـی  « وحـدت هنـر   »د  ق م ان اناصر داستانی است ک  ات ایـن نظـم بـ     

مای  اورچ  حاصح وحدت هنر  است، اما خود وحدت هنر  ن اـت و  بنابراین، درون

مای  وویی درون» انی دیگر، نابت آن با وحدت هنر  مثح نابت نور با چراغ است: بب 
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مایـۀ  کشـف درون  (دCassil, 1975, p. 3)« شودچونان پرتو  ات چراغِ وحدت ساطت می

« معنـا »هـا همـان   هر اثر ماتلزم ایجاد ارتباط ب ن اثر و گهان ب رون آن استد این ارتباط

کنـد یـا اهم ـت    را دربارة آن اثر ب  گهت خاصی هدایت می هاتندد واه انوان، تفکر ما

 0(د الرنـس پـرین  40، صد 0000سـاتد )اسـکولز،   انصر  خاص را در اثـر مککـد مـی   

هـا، ایـن اسـت:    تـرین آن هـایی را برشـمرده کـ  مهـم    مایـ  ویژوـی  ( برا  درون0912)

 ,Perrine)« مای  باید  ابل ت آن را داشت  باشـد کـ  در یـک گملـ  ب ـان شـود      درون»

1974, p. 108 :مایۀ اثـر   معموالً درون»(د م رصاد ی ن ز ب  این نکت  اشاره کرده است

رو، در مقالـۀ  (د اتایـن 012ب، صد 0091)م رصـاد ی،  « تـر باشـد  نباید ات یک گمل  کم

مایـۀ هـر   ها  موردبیث کوشش شده است تا درونحاضر ن ز در بررسی مایگان افاان 

 گمل  ب ان شودد افاان  در  الب یک 

 

 های عامیانۀ جلگۀ سَنخواست(  )افسانه های کویرشبانه. 1ـ1

تأل ف شدد ایـن   0000نخات ن کتاب حا ن اسکندر  است ک  در سال  ها  کویرشبان 

شده ات اهـالیِ بخـش سنخواسـت    ها  ضبجکتاب تقریباً شامح س ، چهار گلد ات داستان

ف و گُربت، ات توابت شهرسـتان گـاگرم در اسـتان    شامح اندُ ان، خُراشا، سَنخواست، کُر

وونـ  بـوده کـ     آور  مطالـب در ایـن کتـاب بـدین    خراسان شمالی استد روش گمـت 

نویانده این م زان ات مطالب را در تمانی ک  مدرک کارشناسـی تبـان انگل اـی داشـت،     

ت خـوبی یـاد نگرفتـ ، در او ـا    آور  کرده و چون در آن تمان روش تیق ق را بـ  گمت

کـرده و  هایی در س ن  داشتند، صیبت میهایی ک   ص ب کار  خود با پ رمردها و پ رتن

ها را در هم ن کتاب گـا  داده کـ    کرده استد سپس این  ص ها را ضبج میصدا  آن

هنوت هم دو گلد ات آن منتشر نشده استد کتاب مذکور دارا  چهار بخش استد بخـش  
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اناانی را در خود گا  داده ک  شامح چهـارده افاـان     ها هایی با شخص تاول: افاان 

ها  ح وانی است ک  متشـکح ات چهـار   هایی با شخص تاستد بخش دوم: شامح افاان 

و ـرد  ها  اناانی ـ ح وانی را دربرمـی  هایی با شخص تافاان  استد بخش سوم: افاان 

اناـانی و   هـا  هـایی بـا شخصـ ت   ک  شامح هفت افاان  است و بخـش آخـر: افاـان    

شـودد در مجمـوع سـی افاـان  در     موگودات خ الی است ک  پنو افاـان  را شـامح مـی   

آور  نویاندة کتـاب بـرا  هریـک ات    وردآور  شده استد ش وة گمت ها  کویرشبان 

معـروف بودنـدد   « وـو  ص »ها چن ن بوده ک  و  نزد کاانی رفت  است ک  ب  این افاان 

وش را کنار وذاشت  و برا  اینکـ  اطم نـان حاصـح    ها  مخداسکندر  درمجموع  ص 

وـو را  ها اسامی آن اشخاص  صـ  کند، یک  ص  را ات چند نفر پرس ده و در انتها   ص 

همراه سال تولدشان ذکر کرده استد مکلـف دربـارة وـویش تـاتی منـدرج در کتـاب       ب 

 ووید:  می ها  کویرشبان 

ود ک  ب  تاتی معروف است، ولـی اوـر   نوشتم ب  تبان میلی بهایی را ک  میوویش

نوشتم، مخاطب آن کـ  مـردم همـۀ ا ـوام بودنـد،      همۀ کتاب را ب  وویش تاتی می

ا  نبـودد  برآن، نوشتن کامح کتاب ب  وویش تاتی کار سـاده شدندد االوهمتوگ  نمی

منزلـۀ تبـانِ روایـت    بنابراین، من حد وسطی را بروزیدمد دروا ت، تبان فارسی را ب 

تر را در داستان آوردم، در بخـش  خاب کردم و هرگا ک  واروان خ لی تخصصیانت

 (د01، صد  0000ها را توض ح دادم )اسکندر ، ها آنیادداشت

 

 . مایگان در نظر قدما و تفاوت آن با موضوع1ـ1

مای  را چن ن تعریف کرده ، درونفرهنگ اصطالحات ادبی گهان، مکلف 2گوتف ش پلی

ابارت است ات گوهر ب ان  امح یا حرکت تیربنایی  یا موضـوع کلّـی    مای درون»است: 

ب  اق ـدة شـف عی کـدکنی     د(Shipley, 1970, p. 329) «هاستک  داستان تصویر  ات آن
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اند، بلکـ   نکرده« بوط قا»ورایان روسی وارد حوتة بار صورترا نخات ن« مایگان»مفهوم 

و حتی  بح ات روتوار ارسطو هم شـ  مطـر    مایگان در معنیِ اام کلم  ات تمان ارسطو 

استد در نظر  دما مایگان همان موضوع، تم ن  یا اندیشۀ حاکم بر کـحّ مـتن اسـت    بوده 

(د برخی ات پژوهشـگران حـوتة ادب ـاتِ داسـتانی ن ـز      099، صد 0090)شف عی کدکنی، 

یکـدیگر   ائـح ن اـتند و ایـن دو واره را متـرادف       3و موضـوع  5مای تفاوتی م ان درون

 اند ک  (، اما برخی دیگر تأک د کرده093، صد 0001اند )ایرانی، آورده

کار بـرد ددد  مای  را با موضوع یکی ورفت و این دو را ب  گا  یکدیگر ب نباید درون

 ]مایـ  درون[آیـد ددد دروا ـت،   دسـت مـی  مای  چ ز  است کـ  ات موضـوع بـ    درون

کندد وند واترش و تیول داستان تأک د میبرآیند  است ات موضوع داستان ک  بر ر

مای  در هر اثر ، گهـت فکـر  و ادراکـی    وویند درونب  هم ن گهت است ک  می

 (د 012 ـ 010ب، ص د 0091دهد )م رصاد ی، اش را نشان مینویانده

آفرینـد و  هـایی اسـت کـ  داسـتان را مـی     هـا و حادثـ   دروا ت، موضوع شامح پدیده

تـوان  هـا  موردبیـث مـی   کندد با این توض یات، درمورد افاان میمای  را تصویر درون

وویان کاررفتۀ افاان ها  ب ها در شمار موضوع افاان  و افکار و اندیش وفت اناوین آن

 شودد  مایۀ هر افاان  میاوب میها، دروندر تک تک افاان 

ااـی کـ  در اثـر ادبـی     فکر اصلی و بن اد  ناـبتاً انتز »مای  را رو، برخی دروناتاین 

انـدد  (، تعریف کـرده 001، صد 0013)ورین و همکاران، « یابدصورت ب انی ملموس می

دهندة اندیشۀ غایی دربارة ح ات است، اما ا  ذهنی و باتتابطور کلی، موضوع مقول ب 

هـا  ممکـن یـک موضـوع     شـمار ب ـان  تر است و درحق قت یکی ات بیمای  ا نیدرون

ها و حـاالت اول ـۀ    ن، موضوع مفهومی اام است ک  شامح مو ع تخاص استد همچن

(د بنابراین، اشق، مرگ، 02، صد 0000شود )تقو  و دهقان، وگود یا ح ات اناانی می

ح ات، نفرت، دوستی، تنهایی، سقوط، انیراف، هـدایت، پـوچی وددد موضـوع هاـتندد     
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ر هر اثر ادبی گلوه کننـد،  ک  در  الب اندیش  و فرهنگی خاص دمفاه می مطلق هنگامی

موضواات پ ش ات خلق اثر وگود دارند، »شوندد ب  ااتقاد چایلد خوانده می« مای درون»

نظر ات م زان شوندد بنابراین، برخی با صرفها در گریان خلق اثر پدیدار میمای اما درون

دبـی اسـت،   وا ـت سـبب و انگ ـزة ایجـاد اثـر ا     صیّت  ولشان، ااتقاد دارند ک  آنچ  ب 

سـ ر تیـوالت در موضـوع و     (دChilds, 2006, P. 248)« مایـ  موضوع اسـت نـ  درون  

هـا ر  داده اسـت،   مایۀ آثار ادبی ما را ب  درک صاحبان آثـار ات آنچـ  پ رامـون آن   درون

تـأث ر و ـایت   هـا  آثـار ادبـی تیـت    مایـ  ساتدد دروا ت، موضواات و درونرهنمون می

شـود و  فرهنگی، اگتماای و ا تصاد  گامع  دوروـون مـی   تاریخی و تغ  رات س اسی،

کند، اثـر   ا  ک  در آن تندوی میه چ صاحب اثر  بدون تأث رپذیر  ات شرایج گامع 

ادب ـات  »(د براسـاس ایـن بـاور    21 - 01، صـ د  0011کند )وـوردن،  هنر  خلق نمی

« حال گامع  اسـت توگهی ب ان بر رویکردها  هنر  و تیباشناختی در موارد  ابحاالوه

ا  م ان آثار ادبـی و  توان ات پ وند دوسوی (د بنابراین، می011، صد 0010)ولک و وارن، 

انـد، سـخن وفـتد بنـابر آنچـ  دربـارة       ا  ک  آثار در آن شکح ورفت وضع ت اگتماای

تـر و  ا  اامتوان چن ن نت ج  ورفت ک  موضوع مقول مای  وفت  شد، میموضوع و درون

 مای  استدات درونتر ذهنی

 . مایگان در میان صورتگرایان روس1ـ1

ورایی روسی، توگـ  شـایانی بـ  انصـر     وامان نظریۀ صورت، یکی ات پ ش1ریرموناکی

 ها  فرمال اتی دربارة شعر را کافی نداناـت  در آثار ادبی داشت  استد او تیل ح« مایگان»

ب شتر وابات  ب  ماائح شـعر و تبـان   ها  فرمال اتی است، تیرا معتقد بود ک  این تیل ح

اسـت )شـف عی   شعر است و ب  مائلۀ اصلی کـ  مایگـان اسـت، در آن پرداختـ  نشـده      

نظر و  در بررسی آثـار ادبـی نخاـت موضـوع وـزینش      (د ب 090، صد 0090کدکنی، 
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هـا بـا   مایگان اهم ت دارد و سپس ساخت، پرداخت، واترش آن و ش وة ترک ب مایگان

م(، در بـ ن  0951 -0091)  0موردتوگ   رار و ـردد بـوریس توماشفاـکی   یکدیگر باید 

ورایان روسی ب شتر ات هم  ب  انصر مایگان توگ  کـرده اسـتد مایگـان ات نظـر     صورت

بخشـدد وـزینش یـک مایگـان     چ ز  است کـ  یـک اثـر را اناـجام مـی     »توماشفاکی 

ها در وـرو دلباـتگی   شناس ک استد دلباتگی ما ب  اناانخود، یک مائلۀ گمالخودب 

هایی اسـت کـ  بـرا  مـا دارا  اهم ـت اسـتد اثـر  کـ  بـا          ایشان ب  ماائح و حرف

ــ  099)همان، ص د « تواند پایدار باشدها  ماتمر ما مرتبج نباشد، هروز نمیدلباتگی

تواننـد بـا   (د همچن ن، توماشفاکی معتقد است ک  خوانندوان یک اثر هنگـامی مـی  411

وس باشند ک  صاحب اثر، آن مایگان را هماهنگ با اواطـف خواننـده   مایگان آن اثر مأن

خلق کرده باشد، تیرا موفق ت هر اثر با تم نـۀ اـاطفی و دلباـتگی خواننـدوان آن اثـر      

 واباتگی کامح داردد

 های تاتی. شیوۀ گزینش و مایگان غالب در افسانه1ـ1

تنگـاتنگی داردد ات نظـر    انتخاب مایگان در یک اثر بـا پـذیرش خواننـدة آن اثـر رابطـۀ     

طـور کلـی   ن ز داردد ب « مایگان»طور یق ن توماشفاکی هر اثر  ک  دارا  معنی باشد، ب 

التمۀ اناجام یک متن ادبی داشتن مایگان است، تیرا ایجاد وحدت در سراسر مـتن بـر   

شناسی، وزینش مایگـان و واـترش آن   اهدة مایگان استد ب  هم ن دل ح ات منظر گمال

راسر متن ادبی اهم ت با ار  داردد اهم ت کار توماشفاکی و همکارانش در ایـن  در س

اند، تیـرا منتقـدان ادبـی    ها موضوعِ مایگان را ب  امر  ساختار  تبدیح کردهاست ک  آن

و سـاخت اثـر  ـرار دارد     9ها معتقد بودند ک  مایگـان در تقابـح بـا صـورت    پ ش ات آن

کـ  مفهـوم مایگـان در هـر اثـر      (د اتآنجـایی 410ــ  411، ص د 0090)شف عی کدکنی، 

توانـد  بخشد، کح یک اثـر مـی  مفهومی اگمالی است و مادة کالمی آن اثر را وحدت می

مایـۀ گداوانـۀ   توانـد درون حال، هر بخشی ات اثر ن ز مـی مای  باشد و درا ندارا  درون



 فرامید وحدانی _________________________________ ...هادر افسانه« مایگان»نقش و کارکرد عنصر 

121 

 

م درمـورد  تـوان  (د ایـن نکتـ  را مـی   490، صد 0094خود را داشت  باشـد )تـودوروف،   

هـا  بخـش   مایـۀ کـح افاـان    ها  موردبیث ن ز مشاهده کن مد برا  مثـال، درون افاان 

هـا  است، اما تک تک افاـان  « ااتقاد ب  سیر، گادو و دیو» ها  کویرشبان چهارم کتاب 

مایۀ مجزا اتگمل  رس دن ب  ثروت بدون تحمت، دتدیدن دختر توسـج  ن ز دارا  درون

هـا،  هـا  ایـن افاـان    بنـد  بخـش  منزلـۀ اد وددد دارندد با نگاهی بـ  ور  آدم زدیو، ح ل 

شودد همۀ ها آشکار میمایۀ افاان وویان و درونب نی افاان چارچوبِ خج فکر ، گهان

ها  اگتمـاای هاـتند، تیـرا در    مای ها دربردارندة با ار  ات درونها  این افاان بخش

باشد، منـدرج اسـتد موضـوع    ق تندوی میهر بخش، مطالبی سودمند ک  هر یک سرمش

نمـایش و توصـ ف   »یـا  « گانچ زها  بی»، «موگودات غ راناانی»ها، اصلی این افاان 

اسـت،  « ها  ا واماسطوره»ها مایۀ کلی ب شتر آنو درون« وگود اناان در ه ئت گانوران

وددد و  اما در ورا  این موضواات، توص ف شرایج س اسی، اگتماای، فرهنگی، ترب تـی 

 شودد  نوع روابج فرد  و اگتماای مردمان وذشت  ب ان می

هـا  تنـدوی پ شـ ن ان و مردمـان اصـر      ها نمودار  ات فرات و نشـ ب مطالب افاان 

گام افاـان   »اند، تیرا رو بودهها روب و با آن ها را تجرب  کردهوویان است ک  آنافاان 

ی استعار  و تمث لی دارد کـ  ممکـن اسـت ات    نماید، اما رو  آن مفاه مپاند میکودک

)وح ـدیان کام ـار،   « ترین ماائلی باشد ک  تاکنون برا  بشـر مطـر  بـوده اسـت    ام ق

هـا را ح وانـات و   هـا  اصـلی اغلـب افاـان     (د هرچند کـ  شخصـ ت  422، صد 0011

هـا و دور ات وا ع ـت   دهنـد، امـا در ورا  ایـن شخصـ ت    موگودات خ الی تشک ح می

دار و ها  ریشـ  ها و خواست ها، اشقها، اقدهواهی معانی و مفاه م االی، ترس افاان ،

ها هرچند امـروت  افاان »رو است ک  ولش ر  معتقد است: کهن بشر نهفت  استد اتهم ن

(د برخی ات 02، صد 0010« )اندهایی با ار گد  داشت رسند، اما هدفنظر میابتدایی ب 

  نکات نغز و دستورها  اگتماای، اخال ی و ترب تی هاتندد ها  موردبیث داراافاان 

هـا و  هـا را ات همـان تجرب ـات، شـن ده    مایۀ تک تک افاـان  وویان درونبنابراین، افاان 
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هـا  س اسـی و   انـد کـ  حامـح پ ـام    فرهنگ گامعۀ اصر خود یا وذشت  وـزینش کـرده  

هـا    شتر ات تبـان شخصـ ت  ها  تاتی بمایۀ افاان ش وة وزینش درون فرهنگی هاتندد

هـا در پایـان   مایـ  ها  تاتی شـ وة ب ـان درون  طور کلی، در افاان شودد ب افاان  ب ان می

مایۀ هر افاان  با مطالعۀ کح آن افاـان  و  است  دروا ت، دریافت درون ها ذکر شدهافاان 

  موگود در کتـاب  هاکاررفت  در هر یک ات افاان مایۀ ب آیدد دروندست میدر پایان ب 

 ب  ترت ب هر بخش، بدین شر  است: ها  کویرشبان 
 های تاتی مایۀ افسانه: درون1جدول 

Table 1: Themes of Tati Myths 

 مایهدرون موضوع نام افسانه بخش

 رمز پ روت ، متابعت ات پ ران باتجرب  استد کشوروشایی اسکندرِ گهان اول

 ا بت پاکدامنی نجات ات بالیاستدا اهد و پ مان طهماسبشاه اول

ـبب رســتگار        درک مفاه م نمادین اباسیباتوبند شاه اول نشـان اصـح و ناــبِ درسـت، س

 شوددمی

اطاات ات وص ت پـدر موگـب سـربلند  فرتنـد      وص ت شاهزاده ابراه م اول

 شوددمی

ارتش، بااث نجات ها  هرچند کمآموختن حرف  شکار اباس نمدمالشاه اول

 شوددی میآدم

ـ دن  اطاات بی یافتن ونو  خضر پ غمبر اول چون و چرا ات پ ر طریقت سبب رس

 شوددها  بلند میب  خواست 

 ساتدداطاات ات اول اء اهلل، غ رممکن را ممکن می ریایپنب  کفتر چوبی اول

 شوددوویی فاش میاا بت دروغ ب نیفال سنگ صبور اول

تقاد راسخ ب  خدا داشتن بااث رس دن ب  آرتوهـا  اا ااشقی دوتپ ر پاالن اول

 شوددمی

 وفادار  ب  اهد و پ مان سرانجام ن ک داردد ماه گ ر  احمد ماه گ ر اول

ها واهی بـا ح لـ  و مکـر بـ  مقاصـد خـود       برخی تنبلی ابداهلل تنبح اول
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 رسنددمی

 شودد گا سبب ات دست دادن مال و گان میطمت بی طمت  س  یهود  اول

 تدب ر درست راه نجات استد تجارت چح سر  اول

ـتر ات مـردان     سراساختن کاروان اباسیرباط شاه اول واهی گرئت و گاارت یـک تن ب ش

 استد 

گا  پذیرفتن اشتباه خود، آن را ب  ها ب واهی برخی خ انت شغال و هورچ دوم

 دهندددیگران نابت می

ها را تیر پـا  ب منافت شخصی دوستیسبها ب برخی ور ح ل  مال شغال دوم

 وذارنددمی

 برنددها با دروغ و فریب، کار خود را پ ش میبرخی  وویی دروغ دوتشغال پوست ن دوم

ـ ش  ها با ح ل برخی ور  و دروغح ل  ش ر و شغال دوم ور  و دروغ امورات خود را پ

 برندد می

 ور استدفتادن خود ح ل ور  ب  دام ااا بت ح ل  ور ح ل  آهو بره سوم

 دهنده استداا بت فریب، نابود  فریب فریب بز گنگلی پا سوم

 شودددانی ح وانات سبب رس دن ب  ونو میتبانی دانی ح واناتتبان ها   ارونونو سوم

 شوددگا بااث نابود  اناان میغرور بی غرور نمرود سوم

ااتقاد ب  تعب ر  تعب ر خواب سوم

 خواب

و الس باالسر پادشاه توسج مـار، تعب ـرش    خوردن

 خ انت اطراف ان ب  پادشاه استد

 اا بت خ انت نابود  استد خ انت مرد و نامرد سوم

ـ چ     شانس مرغ ترین سوم کـس حریـف اناـان    اور شـانس یـار شـود، ه

 شوددنمی

 ها  خود رس دد شود ب  خواست با سیر و گادو می ورد و گادو بی ترنگاربی چهارم

تقل د صدا  اناان توسج دیو بااث فریـب اناـان    دیو هورچ چهارم

 شوددمی
 

 شودد واهی برا  نجات ات مرگ، دروغ کارسات می ترس حان ترسناک چهارم
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کمک س مرغ بااث فائق آمدن بر مشکالت دشـوار   یار  س مرغ افراتآتش چهارم

 استد

کمک س مرغ بااث فائق آمدن بر مشکالت دشـوار   یار  س مرغ میمد ش ردل چهارم

 استد

ها ن ـز ماننـد   دهد ک  افاان ها  موردبیث نشان میمایۀ افاان حاصح بررسی درون

اند ها را بر حکمت نهادهپرداتان بنا  افاان حکایات هدف ترب تی دارندد بنابراین، افاان 

و وــاه  افاــان  خلــق کــردهتــرین معــانیِ ن کــو تیاــتن را در  الــب و وــاهی دلنشــ ن

ها  تـاتی  اندد ش وة وزینش مایگان در افاان آرتوهایشان را در  الب افاان  نمایش داده

پـرداتان  شود، تیرا افاان ها دنبال نمیا  است ک  یک خج فکر  مشخ  در آنوون ب 

هـا را ات  هـا  متعـدد  کـ  آن   اند، بلکـ  ات موضـوع  بر یک موضوع خاص تأک د نکرده

هـا   مایـ  اندد درمجمـوع دریافـت درون  گامعۀ اصر خود یا وذشتگان ورفت ، بهره برده

 و رددراحتی صورت میها ب ق تیاد ن ات ندارد و استنباط آنب  تعم ها  موردبیثافاان 

مایـ   برانگ ز باشد تا صـاحب اثـر را بـ  انتخـاب درون    اثر ادبی باید اال   ات آنجایی ک 

هـا  متفـاوتی اتگملـ :    شکحها ب پرداتان ن ز این اال   را در افاان هدایت کند، افاان 

انـدد دروا ـت، ووینـدوان    س اسی، اگتماای، ااشقان ، طنزآم ـز وددد بـ  نمـایش وذاشـت     

مایـۀ  رو، هـم درون انـدد اتایـن  ها در آفرینش افاان  اال ۀ همگانی را درنظر ورفت افاان 

انـدد بـ  همـ ن دل ـح،     توگ  کـرده « شمولگهان»ن ن ب  االئق را مدّنظر داشت  و همچ« روتآمد»

اند تا خوانندوان متعدد را ارضـا کننـدد   ها ات ماائح مختلف گامع  انتخاب شدهمایۀ افاان درون

ها پرداختن ب  ماائح فرهنگ امومی و توان وفت ک  یکی ات دالیح مقبول ت افاان بنابراین، می

ها وویان در افاان  شر با ار  ات خوانندوان استد دروا ت افاان  اگتماای است ک  مورد اال ۀ

بر توگ  و پرداختن ب  ماائح مربوط بـ  اال ـۀ مو ـت و روتمـرة خواننـدوان، کوشـش       االوه
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شمول نظ ر: اشـق، مـرگ وددد مربـوط    ها  ارتشمند  ک  ب  االئقی گهانمایۀاند تا درونکرده

تر، رمز تر و دارا  االیقی ماندنیها  مهممایۀپرداختن ب  دروناست ن ز انتخاب کنندد بنابراین، 

ها  موردبیث در  الـب نمـودار سـتونی    مایۀ افاان هاستد درونگاودانگی و ماندوار  افاان 

مای  درمجمـوع چـ  تعـداد    کارو ر  هر درونشود تا مشخ  شود ک  م زان ب نمایش داده می

هایی مای ب مشخ  شودد برا  این منظور سعی شده درونمایۀ غالبوده است و همچن ن درون

هـا   مایـ  ها ب  یکدیگر نزدیک بوده با هم میاسب  شوندد بر ایـن اسـاس، درون  ک  مضمون آن

 و رند:ها  تاتی درمجموع در پنو وروه  رار میکاررفت  در افاان ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تاتیمایۀ افسانه: بسامد درون1نمودار  

Diagram 1: Frequency of Tati Myth Themes 
 

مایـۀ  دهنـدة میوریـت درون  هـا  موردبیـث نشـان   مایۀ افاان نمودار ستونی درون

مایـ ، ب شـترین تعـداد را    بـا فراوانـی یـاتده مـورد و پـس ات ایـن درون      « صفات منفی»
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با باامد شش مـورد بـ  خـود اختصـاص داده اسـتد بـ  ااتقـاد        « اساط ر »مایۀ درون

توانند منشأ و خاستگاه واحـد   ها  اام  میافاان  00و کارل کروهن 01ول وس کروهنی

ها هـر گـا کـ  یافتـ  شـوند، تادة فراینـد آفرینشـی        ها  این  ص داشت  باشند، اما وون 

ــراپ،  ــ  هاــتند )پ ــن0030گداوان ــار(د اتای  مشــخ  وهوگــرو، برخــی ات ، صد چه

هـا  ا ـوام   ب  سایر افاان ا  تاتی سنخواست نابتهکار رفت  در افاان ها  ب مای درون

تـوان چنـ ن ب ـان    گـوار ایـن خطـ  را مـی    ها  دیگر ایرانی یا حتی مناطق همو وویش

، آب ح ات ب  پا  درخت ارس )سـرو کـوهی( ریختـ     «اسکندرِ گهان»در افاانۀ  کرد:

م رایی اسـتد  ا  ات گاودانگی و ناشودد این درخت در تمام سال سبز است ک  نشان می

هـا  اخ ـر وارد منطقـ  شـده و پـ ش ات آن      در فرهنگ سنخواست درخت کاج در سال

داناتندد در این افاـان ، احتـرام   سبز میمردم این منطق  فقج ارس را تنها درخت هم ش 

در « الفـی »ب  پدرِ پ ر و باتجرب  ن ز برگات  استد همچنـ ن اتآنجـایی کـ  پخـت نـانِ      

دل ح اینکـ  منطقـۀ سنخواسـت کـویر      ت آن نام برده شده استد ب منطق  مرسوم بوده، ا

ها  مبارته با طب عتِ خشک اشاره شده منزلۀ یکی ات راهاست، در این افاان  ب   نات ب 

سوار فرد  متمول و ات طبقـۀ بـاال  گامعـ  اسـتد     ها هم ش  اسبدر این افاان  استد

توان نگهدار  ات اسـب را نداشـت    بدیهی است ک  در منطقۀ میروم سنخواست هرکای 

ها ترسـ م شـده، همگـی در و دیـوار دارنـد و کـامالً       هایی ک  در این افاان استد خان 

هـا  مـذهبی ایـن منطقـ  ـــ      دل ـح سـنت  میصور هاتندد دل ح این امر این است ک  ب 

انـدد  هـا در و پ کـر و دیـوار داشـت     گوار ــ همـۀ خانـ   برخالف روستاها  غ رتات هم

ها فا د ح ـاط، در و دیـوار   ک  در مناطق اطراف سنخواست تا هم ن اواخر خان حالیدر

تصویر کشـ ده شـده کـ     ها رمالی شغح مذمومی ب ح اط بودندد همچن ن، در این افاان 

دل ح اقبۀ مذهبی این منطق  ات حضرت ابوالفضـح،  همواره با دتد و کلک همراه استد ب 
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هـا  ن ز نامبرده شـده و حتـی در برخـی ات افاـان      ()عحضرت امام رضا و حضرت الی 

ک  معمـوالً چنـ ن   ها بهره ورفت  شده است  درحالیها  داستانی ات آنمنزلۀ شخص تب 

« بچـ  تای ـدن  »شودد نمونـۀ دیگـر، فعـح    ها ونجانده نمیمضام ن مذهبی در متن افاان 

معـادل  « خـدا دادن »رو، فعـح  است ک  در وویش تاتی سنخواستی وگود نـداردد اتایـن  

کار رفت  استد این گایگزینی ات دو گهتِ باورها  مذهبی و همچن ن حجـب  تای دن ب 

شـودد  منزلۀ کاال نگریات  میتواند موردتوگ  باشدد معموالً ب  دختر ب و ح ا  کالمی می

منزلۀ کاال دختران پادشاه تاحد  در انتخاب شوهر نقش دارند، اما دختران دیگر ا شار ب 

طور سـنتی در منطقـۀ سنخواسـت رو     آیندد ات آس ابِ آبی ک  ب ب  اقد این و آن درمی

هایی در ب رون روسـتاها سـاخت    شودد چن ن آس ابشود، نام برده میرودخان  ساخت  می

 شدنددمی

هـا کـ  بـر    ها  موردبیث برآیند  است ات موضوع افاان درمجموع، مایگان افاان 

هـا ات  ها وـاهی ووینـدوان آن  کندد در این افاان اان  تأک د میروند واترش و تیول اف

هـا  غ رصـریح را بـرا  تصـویر و تشـریح      و ش وه ها پره ز کردهمای ب ان صریح درون

هـا را در افکـار، اواطـف و تخـ الت     مایـ  انـدد در ایـن مـوارد درون   ها بروزیـده افاان 

وان ات طریق تفا ر این افکار، تخـ الت  اند تا اینک  خوانندها  افاان  ونجاندهشخص ت

تـر و  مایـ  ظریـف  چـ  درون هر»مایۀ آن پی ببرند، تیرا و برآیند موضوع افاان  ب  درون

(د  000ب، صد 0091)م رصاد ی، « غ رصریح ارائ  شود، تأث رش بر خواننده ب شتر است

ک  تکرار مایگان در ات منظر آمار  ن ز اور نت جۀ مایگان پرباامد را ب ان کن م  این است 

بـرد و  ها را در گهت همـاهنگی و یکپـارچگی سـاختار داسـتان پـ ش مـی      ها، آنافاان 

 کنددتأث ر  را ک  متضمن آن تکرار است، تقویت می
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 ها. نقش عنصر مایگان در ساخت و صورت افسانه1ـ1

در ساخت و صورت آثار ادبی تاحـدّ  اسـت کـ  ریرموناـکی     « مایگان»اهم ت انصر 

ها همراه بـا  سبک ابارت است ات مجمواۀ ماائح ترک بِ ساخت و صورت»وفت  است: 

(د بنابراین، ما براساس نظر ریرموناکی و Erlich, 1980, p. 233« )ماائح مایگان ک

ورایـان روس در بیـث مایگـان و شـ وة وـزینش آن در یـک اثـر ادبـی،         دیگر صورت

طـور کلّـی، رونـد کـار     کن مد ب پ دا میب  مایگان اندات  صور  و ساختار  نابتچشم

و ردد هنگامی ک  هـر  مای  و شر  و باج آن شکح میادبی در دو مرحلۀ: انتخاب درون

مایـ  در طـول اثـر    مایۀ واحـد  شـکح ورفتـ  باشـد، ایـن درون     اثر ادبی برمبنا  درون

، صد 0094شود و چن ن اثـر  ات وحـدت برخـوردار اسـت )تـودوروف،      مشخ  می

مایۀ هر اثـر  مای  در هر اثر  نمایانگر نوای وحدت استد درمجموع، دروندرون(د 490

طـور  متشکّح ات اناصر گزئی است ک  در آرایش این اناصـر نظمـی بر ـرار اسـتد بـ      

 و رد:مای  در یک اثر ب  یکی ات دو ش وة تیر صورت میمعمول، آرایش اناصر درون

د 4  کننـد پ ـرو  مـی  « ال ـت »  ات اصح شمارد اناصر با  رار ورفتن در نوای واه0

ا  فا د هر وون  رابطـۀ الّـیِ درونـی ارضـ      اناصر بدون مالحظات تمانی یا در توالی

شوند ک  ش وة نخات، ب شـتر بـرا  آثـار موضـوای ماننـد: داسـتان، رمـان و شـعر         می

رودد روش دوم، برا  آثار توص فی مثـح: شـعر توصـ فی و آموتنـده،     کار میحماسی ب 

پـرداتان بـرا    (د افاان 490ـ 491رود )همان، ص د کار میعر غنایی، سفرنام  وددد ب ش

اند، تیرا بـرا  خلـق   ها ب شتر ات روش نخات استفاده کردهمایۀ افاان کارو ر  درونب 

ها هرچند ک  شاخ  تمانی موردتوگ  ن ات، اما بایـد یـک شـاخ     مایۀ افاان درون

صـورت  هـا را بـ   وویان اغلـب افاـان     شودد بنابراین افاان کار ورفتالت و معلولی ب 

هـا  اشـخاص داسـتانی    اند و هروز ب  وـزارش ات برداشـت  شماران  نقح کردهتوالی واه



 فرامید وحدانی _________________________________ ...هادر افسانه« مایگان»نقش و کارکرد عنصر 

129 

 

اند تا در این صورت در افاان  فقج با روایتی بدون موضـوع مواگـ  باشـ مد    اکتفا نکرده

بـدون موضـوع مواگـ  ن اـت، بلکـ        ها فقج با یک روایتبنابراین، خواننده در افاان 

مای  هاتند، اما ات آنجـایی کـ  پ ونـد الـت و معلـولی در      ها دربردارندة دروناغلب آن

ها اهم ـت چنـدانی   ها  موردبیث میکم ن ات، پ وند تمانی ن ز در آنبرخی ات افاان 

یـک  هـا بـ    رنگ ضـع ف هاـتند، افاـان    ها ک  دارا  پینداردد در برخی ات این افاان 

رنـگ  هـا کـ  ات پـی   اندد در این نـوع افاـان   شمار و ب  توص فی در تمان کاهش یافت واه

ها نمایشـی و وزارشـی اسـت یـا در     مناجم برخوردار ن اتند، ش وة پرداخت شخص ت

رنگ افاان  ورایی نابی برخوردارند و باوگود اینک  ساختمان پیهایی ک  ات وا تافاان 

ج الّت و معلولی افاان  ضـعف وگـود دارد  روابـج الّـی و     مناجم است، اما در رواب

ها تا حدود  دچار اشکال اسـتد بنـابراین، رویـدادِ افاـان  در برخـی ات      معلولی در آن

ابـارت دیگـر،   پـرداتان اسـتد بـ    ا  برا  طر  نکتۀ موردنظر افاان ها فقج بهان افاان 

اخال ـی هاـتندد بـ  همـ ن دل ـح،      ا  برا  استنتاج یک اصح رفتار  و ها مقدم افاان 

ها فا د طر  مناجم ادبی هاتندد با شناخت الگوها  ساختار  موگـود در  ب شتر افاان 

توان م ب  شناخت ماه ت فرهنگ مربـوط بـ  آن   ها میها و توص ف آنموضواات افاان 

در طور کلّی و همچن ن مقوالت شناسایی، تعهدات آرمانی و رفتار وا عی مردمانی کـ   ب 

هـا   آن فرهنگ شـریک هاـتند، برسـ مد بنـابراین، یکـی ات اهـداف تجزیـ  و تیل ـح        

هـا  سـاختار    هاستد سایر ویژویب نی نهفت  در پشت آنساختار  آواه شدن ات گهان

 ها  تاتی چن ن است:افاان 

حرکت درآوردن روایت در ، ب «یکی بود، یکی نبود»ها  گن و پر  با شروع افاان 

ووسـت کـ  بـدین    ات تمان حال، ات گهان روتمرة خواننده، شنونده یـا  صـ    تمانی دور

 04ااتقـاد مـاکس لـوتهی   آیندد این روش بـ  ا  ات رخدادها ب  توص ف درمیطریق، رشت 
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ها فاصل  ات تمان حال را و ب  همراه آن فاصل  ات وا ع ّت بخشدد آنفاصل  را استقرار می

رو، ما ب  گهانی ک  وگـود نـدارد،   کنندد اتاینداوت میرا ایجاد و ما را ب  گهانی دیگر 

ها  گـنّ و پـر  ب شـتر    برآن شخص ت(د االوه21، صد 0001وذاریم )آسابرور، پا می

پرداتد، ا  ک  افاان  بدان میکند تا هم ماه ّت مائل وار هاتند و این امر یار  مینمون 

ها همانگون  کـ   طر  افاان ار  شودد پندذاتفهم ده شود و همچن ن با  هرمانان آن هم

ب شـتر  د هاستووید: با ار ساده و برپایۀ کشمکش یا درو ر  پ وستۀ کنشمیجوب می

 آنگـاه، د آینـد ات آن ماگراها ب  شتاب ات پی هم می درآمد دارند و پسها یک پ شافاان 

سـپس تمـان   انجامـد و  درو ر  دو ن رو مـی  شود ک  ب و ر  داستان آغات میروند اوج

ها، ااد  و برورفت  ات تندوی تـودة  شناسی، کنشرسدد ات گنبۀ تخ حداستان فرامی فرود

بـا   مکان و تمان روایـت د کندتده میمردم هاتندد گاندارپندار  اش ا خواننده را شگفت

ها  اام انـ   مانندد ساختار افاان ناشناخت  می شوند و ب شترها وزارش میترین نشان کم

ماگراها، در پایان ب   آیندد پس ات روایت داستان و ول پدید می ات پ وند روایت و اغلب

تبـان اامـۀ    ها با ار سـاده و بـ   شودد تبان آناندرت داده می ا  ماتق م ب  مخاطبوون 

وذاردد باـ ار  ات  ب شتر  می تبان ااطفی این آثار بر مخاطب تأث رد مردم نزدیک است

افتـد کـ    ن ـز اتفـاق مـی    وـاه د دربردارنـد  گامۀ استعاره و تمث حها افاان  ها شخص ت

(د همـۀ  001، صد 0001و رنـد )میجـوب،   داستان  رار مـی  ها گانوران باتیگر صین 

هـایی ن ـز   کن م، اما تفاوتوضو  مشاهده میها  تاتی ب این موارد را در ساختار افاان 

پلنـگ و خروـوش کـ  ات ح وانـات     ورگ، شغال،  شود  اتگمل ها دیده میواهی در آن

ها  موردبیث ب شتر استفاده شده و ات ها در افاان رایو منطقۀ سنخواست هاتند، ات آن

تـر ات بق ّـۀ   کرده، مکّارتر و بـدگنس آنجایی ک  شغال خاارت ب شتر  ب  مردم وارد می

م هـا  فراوانـی کـ  هـ    هـا شـباهت  در این افاان  ح وانات ب  تصویر کش ده شده استد
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ا ـوام اناـانی    دهندة تجارب مشترکوذشتگان و هم نشان حاکی ات ا تباس و داد و ستد

گـانبی   ها و اوامـح ماگرا یکی است، ولی شخص ت است، وگود داردد هرچند ک  اصح

   خاص و بومی ب  خود ورفت  استد و می طی تغ  ر کرده و رنگ فرهنگ

 

 . نتیجه1

ناخت ب شتر ایـن متـون و ایجـاد بر ـرار      بررسی اناصر ساتندة متون روایی موگب ش

هـا  ظهـور چنـ ن    ارتباط بهتر خوانندوان با آن آثـار و درنهایـت سـبب تاـه ح تم نـ      

استد بررسـی  « مایگان»شودد یکی ات اناصر داستانی متون روایی، میتوایی در آینده می

وویان، ات اهم ت ن بر نشان دادن ش وة ب ان افااها االوهکاررفت  در م ان افاان مایگان ب 

ها برخی ات ایـن مایگـان را بـا آوـاهی و     ا  برخوردار است، تیرا وویندوان افاان ویژه

انـدد شـ وة   هـا ونجانـده  صورت خال ان  در م ان افاان هدفی خاص و برخی دیگر را ب 

ا  اسـت کـ  یـک خـج فکـر       وونـ  ها  تاتی سَنخواست ب وزینش مایگان در افاان 

وویان مای  در تفا ر افاان بر انوان، واهی درونشودد االوها دنبال نمیهمشخ  در آن

نمایـان اسـتد در برخـی    تـاتی  هـا   شود ک  این ویژوی در ب شتر افاان صریح ب ان می

پرداتان ب  گـا  ب ـان صـریح احکـام اخال ـی بـا ب ـان        ها ن ز افاان دیگر ات این افاان 

پرداتنـد کـ  ایـن نـوع نگـرش      ها  اخال ـی مـی  نمون  وار افاان ، ب شتر ب  ارائۀنمایش

انگـار  بر اثروذار  ب شتر بر خواننده و مخاطب، سـطح روایـت را ات کل شـۀ سـاده    االوه

هـا  مـذکور ات   ورفت  در افاان بردد با بررسی صورتا  فراتر میافاانۀ اام ان  تا انداته

هایشـان  وویـان در خلـق افاـان    رس م کـ  افاـان   منظر وزینش مایگان ب  این نت ج  می

ها، در نـوع وـزینش و تنـوع مایگـان     بر توگ  ب  ساخت و صورت ظاهر  افاان االوه

 اندد  ها ن ز د ت داشت شده در آنکار ورفت ب 
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ها  فرهنـگ اامـ    منزلۀ پشتوانۀ فرهنگی و یکی ات تیرمجموا ها  اام ان  ب افاان 

ها  هریک ات ا وام ایرانی هرچند مطالعۀ افاان شوندد با در گوامت مختلف میاوب می

ب نـی  توان نوای گهانها  سایر ا وام دارند ک  میها  مشابهی با نمون ک  اغلب ویژوی

هـا  هـایی ن ـز در آن  ها دریافت کـرد، امـا وـاهی تفـاوت    و اندیشۀ تکرارشونده را ات آن

اایت ادب، افـت کـالم و   ها  تاتی گلگۀ سنخواست رشودد در ب ان افاان مشاهده می

خورد  بـرا  نمونـ  در تم نـۀ ماـائح تناشـویی،      چشم میدرپرده سخن وفتن فراوان ب 

طـور  کنـد بـ   کنـد، بلکـ  سـعی مـی    طور ماـتق م مطلـب را ب ـان نمـی    وو اصالً ب  ص 

وونـ  مفهـوم را برسـاند کـ  ایـن مـورد       غ رماتق م، با اشاره و کنای  سخن بگوید و این

ــوم اســتد اســتفاده ات   ا  ات نشــان  ــن   ــذهبی ای ــا  م ــار و باوره ــا، و  حجــب و ح 

غـار  دمبـ  بـی  »، «ش رِ م ش حـقّ بـرّه  »ها  خاص این منطق  نظ ر ها یا کنای المثحضرب

درسـتی راایـت شـده اسـتد     هـا بـ   و ددد در ایـن افاـان   « سرما و تقدیر خـدا »، «ن ات

روسـت و ات  دائم با ب ابان روبـ  ها  یادشده، خواننده همچن ن، در بخش فضاها و مکان

گنگح خبر  ن اتد فقج در یک مورد ب  ماهی و دریـا اشـاره شـده اسـتد در برخـی      

پـرداتان ایـن   دهد کـ  افاـان   موارد ن ز با کوه مواگ  هات م ک  همۀ این موارد نشان می

هـا )گلگـۀ سنخواسـت(    ها  گغراف ا  طب عی و ا ل مـی منطقـۀ افاـان    خط  ب  ویژوی

ها  میلی منطقـۀ مـذکور اسـتفاده    ها ات اسامی مکاناندد در برخی ات افاان داشت توگ  

ها  غل ظ منطق  ساتوار شده است ـ سهلوک،  شده است  مثح کوه صعلوک )ک  با تلفّظ

ا  ب ن سنخواست و کرف است( یا گاگرمد درمجموع ایـن  سالوک( یا ده من )ک  منطق 

درد ، هـا، آمـوختن هـم   ها و بـد    تخ ح، ب ان خوبیبر ن رو بخش دن بها االوهافاان 

هـا،  هـا، کنایـ   المثـح دوستی، صبر و شک بایی، بخش دن خطاهـا، ضـرب  برادر  و اناان

خـوبی نشـان   ها  خاص وویش تاتی و آشنایی با اماکن منطق  را ن ز ب واروان و ترک ب
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پرداتان دربارة اخـالقِ اگتمـاای،   ها  افاان ها دیدواهبرآن، در این افاان اندد االوهداده

صـورت تمث لـی و متـأثّر ات    دار ، ااتقاد ب  تقدیر و خرافات ب شتر بـ  س است، مملکت

شـدة بشـر   تـرین ماـائح مطـر    ها ب ان شده استد برخی ات مایگان ن ز ات ام قاسطوره

 حکایت داردد

 هانوشتپی

1. thematics 

2. thematique 

3. Lawrence Perrine 

4. Joseph Shipley 

5. theme 
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7. Zhirmonsky 
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9. form 

10. Julius Krohn 

11. Kaarle Krohn 

12. Max Luthi 
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شـناختید ترگمـۀ گـالل سـخنورد     دیـدواه گامعـ   (د درآمد  بر نقد ادبی ات 0011ووردن، ود )

 د21ـ 01، 00، ادباتان

 دذوالفقار د تهران: چشم   دب  کوشش  دایراننۀ ادب ات اام ا(د 0001) دمیجوب، م

 نویاید تهران: سخند راهنما  داستانالف(د 009) م رصاد ی، جد
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 د تهران: سخند اناصر داستانب(د 0091) م رصاد ی، جد

 د اهوات: دانشگاه شه د چمراندها  تاته در ادب فارسیحرف(د 0011، تد )وح دیان کام ار

د ترگمۀ ضد موحّد و پد مهـاگرد تهـران: المـی و    نظریۀ ادب ات(د 0010) ولک، رد، و وارن، آد

 فرهنگید
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