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چکیده
داستان عاشقانۀ حسينا و دلآرام ،نمايشي است روستايي در قالب دوبيتيهايي كه از زبان راويان محلي بازگو شده و
سرگذشت دلدادگي حسينا بر دلآرام است و گونهای نو و بديع از دوبيتيهای پيوسته ميباشد كه از ساختار
داستاني منسجمي برخوردار است .انسجام در طرح كلّي و روايي و دارا بودن نظم منطقي و علمي ،نويسنده را برآن
داشت تا با خوانشي نو از اين داستان -كه در البهالی متون نو و مدوّن فراموش شده است -ضرورت نگاه علمي به
ادبيات داستانيِ عاميانه را مطرح كند .اين پژوهش با رويكرد روايتشناسيِ ساختگرا به شيوۀ كتابخانهای و با
روش توصيفي -تحليلي شكل گرفته كه به تحليل علمي اين داستان ميپردازد .از آنجايي كه ساختار روايي اين
داستان به نظريۀ روايتشناسي گريماس نزديک است ،نويسنده چارچوب را بر پايۀ نظريۀ گريماس بنا نهاده و
ساختارِ اصلي روايت ،با تغيير وضعيتها براساس تقابلهای دوگانه و زنجيرههای روايي و الگوی كنشيِ روايت،
تحليل ميشود .طرح داستان ،ساختار و انسجامِ روايي دارد و از منظر تقابلهای دوگانه و مربعهای معنايي موفق
است ،امّا كنشها در قاعدههای نحوی در بخش زنجيرههای اجرايي ضعيف است و اين به دليلِ فضای محدود
روستايي ميباشد كه داستانهای عاميانۀ غنايي در آن شكل ميگيرد .تحليل و بازخوانيِ داستانهایعاميانۀ غنايي بر
پايۀ نظريههای جديد ،ميتواند در شناخت و نُمودن عميقترِ اين آثار كه گنجينههايي از ادب شفاهي و مردميِ ايران
است ،مفيد باشد .طرح اين نمونه ،زمينۀ مناسبي برای گسترش آن به ديگر داستانهای غنايي و عاميانۀ فارسي است.
کلیدواژهها :داستان عاميانه ،حسينا و دلآرام ،دوبيتي ،روايتشناسيساختگرا ،گريماس.
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مقدمه

شاعر را به تكلّفِ قافيه انديشيدن و ميزان كردن

سرچشمۀ همۀ هنرها و دانشها مردماند .دانش و

افاعيل عروضي بياندازد و به همين سبب با طبعِ

فرهنگ در ميان مردم پديد آمده و نيز آبشخور

مردم بسيار سازگار است (محجوب:1383 ،

بسياری از شاهكارهای ادبِ رسمي و ادبِ

 .)73بيشتر شكستگي های وزني و نقصانِ موجود

عاميانه است .شناختِ مردم و زندگي اجتماعي

در ساخت اين دوبيتيها و حتي توازن آنها ،با

آنها از طريق مطالعۀ هنرهای مردمي ،بيشتر

تغيير واژهها يا تراشخوردگي آنها در روستاها و

امكانپذير است .وجود اشعار و ترانههای محلّي،

مناطق مختلف ،از مراحل تكامل و دگرديسي

دليلي بر وجود ادبِ محلّي در كنار ادبِ رسمي

اين نوع شعر خبر ميدهد (بهرامپـور:1397 ،

است .مسئلۀ ضرورت حفظ لهجههای محلّي،

 .)38دوبيتـي را ترانـه نيـز ميگويند و آن،

بسياری از گردآورندگان را بر آن داشت تا به

كامل شدۀ اشعار دوازده هجايي روزگارِ ساسانيان

جمعآوریِ داستانها و دوبيتيهای روستايي

است كه بعد از اسالم ،آنها را فهلوّيات ناميدهاند

بپردازند و از نابودیِ اين ذخاير ارزشمند

و از قديم در زبان خنياگران محلّي ،آفرينندۀ

جلوگيری كنند .نقش داستانهای عوامانه در شرح

شور و هيجان و رقص و طرب بـوده اسـت

و حل و مشكليابيِ اشعار و فهمِ ابياتِ ديوان

(رزمجـو .)171 :1330 ،اين نوع سرودهها كه

شاعران بسيار مهم است .بنابراين ،داستانهای

هميشه با آهنگ خوانده ميشود ،ترانههایِ

عاميانه ،شايستۀ تقليد و ضرورت بررسي علمي

يادگارِ دوران قديم و بازماندۀ زمان كهن است

هستند.

كه از تأثير زبان عربي و واژگان بيگانه در امان

شعر عامّه و از جمله دوبيتيها ،در حقيقت

مانده است (كوهيكرماني.)17 :1333 ،

تاريخ و فرهنگ زنده و گويای مردمي است كه
احساس و عاطفه را به طورِ بديهي و دست-

پیشینه پژوهش

نخورده مطرح مي كنند .وضع بيان و اسلوب

اين داستان در بسياری از روستاهای ايران رواج

ابالغ معاني ،از جهت القا به ديگران ،آن قدر

دارد و به صورت های گوناگون و دگرگونيهايي

ساده و طبيعي است كه هر خواننده ميتواند

كه ويژۀ فولكلوريک است ،اجرا ميشود

حاالت عاطفي و اشاراتِ درونيِ گويندۀ اين

(طباطبايي .)56 :1381 ،به گمان مؤلفِ ترانههای

اشعار را به درستي دريابد (ناصح :1333 ،مقدّمه،

نيمروز  ،حسينا شاعری سيستاني بوده است كه

صفحۀ ك) .بسياری از داستان های عاميانه،

دربارۀ شيفتگي شورانگيز او داستانهای بسياری

پاسخگوی نيازهای عاطفي و اجتماعي ماست.

در ميا ن مردم سيستان وجود دارد .اين قصه يک

دوبيتي مهمترين و گستردهترين قالب شعری

قص ۀ قديمي است كه عالوه بر ايران ،از

عوام است؛ زيرا بحری كوتاه و بسيار مناسب

تاجيكستان تا افغانستان و پاكستان و حتي در

برای بيان حال و شرح تأثّرات است ،بيآنكه

هند نيز رايج بوده است .داستان حسينا را در
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كرمان ،سيستان و بلوچستان ،خراسان ،كاشان،

ضرورت پژوهش

اردستان  ،اردكان ،خور و بيابانک ،سبزوار و

طرح روايي منسجم و منطقي اين داستان كه

بيرجند و كوهپايه های اصفهان نيز ميتوان از

نمونه ای منحصربه فرد از دوبيتيهای روستاييِ

زبان سالخوردگان شنيد .با اين حال نميتوان به

به هم پيوسته است و سير روايي و داستاني اين

آساني دوبيتي هايي را كه رنگ و بوی سرگذشت

اثر عاميانه نويسنده را برآن داشت تا با نگاهي نو

حسينا را دارد به حسينا نسبت داد (طباطبايي،

و علمي به اين داستان ها ،زمينۀگسترش نگاه

.)13 :1383

علمي به قصّه های روستايي و محلّي را مطرح

نخستين كسي كه به گردآوری ترانههای

كند .از ويژگي های اين داستان ،ساختار

روستايي هم ت گماشت ،حسين كوهيكرماني

منسجمي است كه راويان و گويندگان محلي ،در

در سال  1333بود .در سال  1376نيز استاد

قالب دوبيتيها به اين روايت دادهاند.

مايل هروی سه داستان عاشقانه و مردمي «سياه

قالب مثنوی قالبي مشهور برای نظم

موی وجاللي»« ،ليتان» و «مريم و حسينا» را به

داستان های منظوم است كه چون نخي منظم و

دست نشر سپرد .به دنبال اين كار كه شايد

يكسان ،انسجام داستاني و روايي را حفظ

نخستين باشد ،كتاب ترانه های نيمروز چند

ميكند ،اما در ساختار اين داستان عاميانه،

دوبيتي را كه به داستان مريم و حسينا اختصاص

دوبيتيهايي را مي بينيم كه چون زنجيرههايي

داشت ،نشر و در حاشيۀ ك تاب ،حسينا شاعر

بسيار زيبا ،بار سنگين روايت داستان را نيز به

محلّي را هم معر في كرد .روشن رحماني روايتي

دوش مي كشد .فضای نرم و رواني كه دوبيتي

افغاني از اين داستان دارد.

دارد ،در مثنوی ديده نميشود .در آثار مكتوب و

اسداهلل شعور – فولكلور برجسته– در سال

مدون ،دوبيتي بستری برای نظم داستان نبوده

1337ش .در كتـاب تـرانـههـای كوهسـار،

است .گفتو گوهايي كه در فضای دوبيتي وجود

دوبيتي های مربوط به داستان مريم و حسينا را

دارد ،ملموستر و زندهتر است؛ زيرا به مُناظرهها

گردآوری كرد .علي بذلي نيز در سال  1381در

لحني بديع و به داستان ،سرزندگي و پويايي

كتاب ترانه های روستايي و محلّي ،هوشنگ

بيشتری ميدهد.

جاويد در سال  1386در مقالهای با عنوان

تاكنون ،در تحليل ساختاری روايتشناسي،

«دوبيتيهای حسينا» ،علي اشرف درويشيان و

صرفاً آثار مكتوب و منظومه های غناييِ درجه

محققان ديگری چون عسگری گزالچهای و

يک بررسي شده و ضرورت نگاه علمي و دقيق

لسانالحق طباطبايي و محمدمهدی ناصح نيز در

به داستان های عاميانه و روستايي وجود دارد؛

تحقيقات خود دوبيتيهايي از اين داستان را

چون تاكنون بررسي و تحليل علمي دربارۀ

جمعآوری كردهاند ،اما تحليل و بررسي علمي

روايتشناسي داستان های عاميانه انجام نشده

تاكنون د رباره اين داستان انجام نشده است.

است .اين داستان اگرچه از لحاظ ساختاری،
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بسيار كوتاه است و شرح وقايع و كنشها در آن

گزارشی کوتاه از داستان

بسيار زياد نيست و شايد در نگاه نخست نمونۀ

حسينا ،پهلواني در دربار پادشاه و از مردم

مناسبي برای تحليل ساختاری نباشد ،امّا

الرستان است .مردی دالور و تنومند كه برای

دوبيتي هايي كه از زبان راوی داستان بازگو

سركشي از سرزمينهای زيرسلطۀ پادشاه ،به

مي شود ،همه دربردارندۀ شرح مفصّل داستـان

سرزمينهای اطراف ميرود .دلآرام نيز دختر

اسـت .بايـد خاطـرنشـان كـرد كـه هـدفِ

عربشاه ،يكي از سران ايل بختاری است.

نويسنده ،صرفاً بيان اين نكته نيست كه اين

حسينا در يكي از بازديدهای خود از مناطق زير

داستان بر پايۀ نظريه های ساختاری غربي استوار

سلطۀ پادشاه ،شيفتۀ دلآرام ميشود .رفت و

است؛ بلكه هدف اصلي بيان قابليتهای ادبيات

آمدهای نهاني بين اين دو دلداده رخميدهد و

شفاهي و فولكلور ايران است كه از ساختاری

ترانههايي بين آنها رد و بدل ميشود .گری،

منسجم و قابل ارزيابي علمي برخوردار است.

برادران و پدر دلآرام را از ديدارهای نهاني آن

در اين پژوهش ،نمونههای شعری فراوان

دو آگاه ميكند و آنها نيز تصميم به كشتن حسينا

شاهد آورده مي شود كه هدف ،عالوه بر تحليل

ميگيرند ،اما در نهايت ،به اين ازدواج رضايت

ساختاری ،آشكار كردن اين دوبيتيهای زيباست.

ميدهند.

اين داستان با سه گونۀ متفاوت روايت شده

حسينا به دستور حاكم ،به سفری اجباری

است .در روايت افغاني ،نام معشوق و روايت

ميرود .پس از بازگشت با دلآرام ازدواج

داستان متفاوت است .در روايت استهباني نيز

ميكند .گری برای آنها دسيسه ميچيند تا ميان

طرح داستان بسيار ساده است و پاياني غمانگيز

دو دلداده را برهم زند .هنگامي كه حسينا در

دارد ،اما عنصر ثابت ،قهرمان اصلي (حسينا) و

ميان كوچه و بازار داستان شيفتگياش به دلآرام

پيرنگ داستان (دسيسهای است كه برای دلآرام

را بازگو ميكند ،گری به صورت ناشناس به

چيده ميشود و مسئلۀ بوسه دادن او به فرد

خانۀ دلآرام ميرود و در شمايل درويشي

ديگر) است .نام معشوق حسينا دل آرام ،پری،

نيازمند در ميزند و دلآرام ميخواهد كه از

مريم و در برخي روايات بينام است (رحماني،

پشت در پاسخ دهد ،اما گری اصرار ميكند كه

 35 :1337و درويشيان .)63 :1387 ،اين

در را بگشايد .دلآرام در را مي گشايد ،گری

روايت كتاب داستان و

زخمي بر لبان او مينهد و سپس به حسينا

دوبيتيهای حسينا به نگارش و گردآوریِ لسان-

ميگويد كه من از معشوقهات بوسه گرفتم ،برو

الغيب طبـاطبـايي اسـت ،امـا در هنگام بررسي

و نشانياش هم زخم باالی لبان اوست .حسينا

در صـورت نيـاز ،بـه ديگـر روايتهای

كه پاسخي روشن از دلآرام نميشنود ،ناراحت

ذكرشده نيز اشاره ميشود.

ميشود و از زنان و مكر آنها گاليه ميكند و او

پژوهش براساس
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را ترك ميكند و به سوی نامزد پيشين خود

مدلِ پايهایترين قوانين روايي ،نحو است.

ميرود ،اما او نيز ازدواج كرده است .او آوارۀ

بـه نظـر پـراپ ،اگـر نهـادِ يـک داستان را بـا

صحرا و بيابان ميشود و اشعاری سوزناك

شخصيتهای بارز (قهرمان ،تبهكار ،ياريگر و)...

ميخواند .با پير درويشي روبهرو ميشود و در

و گزارۀ داستان را با اعمالِ بارز و كنشها

حالي كه حسينا را نميشناسد ،داستان

مقايسه كنيم ،ميتوانيم داستان را از نظر ساختار

سرسپردگي و انتظار دلآرام و دسيسههای گری

روايتي تحليل كنيم .به نظر پراپ اگر نتوانيم

را برای حسينا بازگو ميكند و حسينا به رفتار

قصّهها را به «سازه»های آن تجزيه كنيم ،قادر به

شتابزدۀ خود پي ميبرد و به سوی معشوقهاش

بررسي تطبيقي نخواهيم بود و اگر بررسيهای

باز ميگردد (طباطبايي.)53 :1383 ،

تطبيقي نباشد ،چگونه ميتوان به مثالً روابط هند
و مصر يا روابط حكـايات يوناني با حكايات

تحلیل ساختار روایی داستان

هندی وجز اينها نگـاهِ روشني افكنـد و نيز

روايـتشنـاسي يكـي از ويـژگيهـای مهـم

نميتوان قصّهها را بـا ديـن ،اسطـوره ،جامعـه

ساختارگرايي است كه از مهمترين حوزههای

و ...سنجيـد (شفيعيكدكني.)333 :1391 ،

نظريۀ ادبي نو محسوب ميشود .در قرن بيستم،

گريماس نيز عقيده داشت كه برای

ساختارگرايان به پيروی از پراپ ،درصددِ ارائۀ

شناخت معنـای يـک متـن ،بايد معنای

نمونۀ كلي در ساخت انواعِ روايت برآمدند .در

پيرفتها ( )Sequenceو قاعدههای دستور

هميـن زمينـه ،آلـژيرداس ژوليـن گريمـاس،

داستان را بدانيم (احمدی .)163 :1331 ،در

مشهورترين نظريهپردازِ روايت ،در كتاب خود به

نتيجه به جای نقشهای پراپ ،از مفهوم پيرفت

نام معناشناسيساختاری از دامنۀ مطالعات پراپ

و زنجيرههای نحوی ،در ساختار طرح استفاده

فراتر رفت و با ارائۀ نمونۀ كنشي و زنجيرههای

كرد .او به سه زنجيرۀ مجزّا در روايتهای

روايتيِ خود كوشيد تا به دستورِ كلي زبانِ روايت

عاميانه دست يافت .1 :زنجيرۀ اجرايي (آزمونها

دست يابد و هر روايت را با ساختار روايي

و مبارزهها)؛  .3زنجيرۀ ميثاقي (بستن و شكستن

خاص تجزيه و تحليل كند .نمونۀ كنشيِ او

پيمانها) و  .3زنجيرۀ انفصالي (رفتنها و

هماهنگ با همۀ روايتهاست.

بازگشتنها) .اين زنجيرهها ،زنجيرههای علّت و

مهمترين

قياسِ

زبانشناختي

برای

روايـتشنـاسانِ ساخـتگرا ،قياسِ ميان ساختار

معلولي هستند كه در طرح داستان مؤثر مي-
باشند.

روايت و نحوِ جمله است .در اين قياس،

هر روايت با ظهور كنشگران در طرح اوليّه

همانگونه كه بيانِ يک جمله از قواعد نحوی معين

شكل ميگيرد و اينكنشگرها ،دو به دو با هم در

تبعيت ميكند ،بيان كليتِ داستان نيز تابعِ برخي

تقابلاند :فرستنده/گيرنده ،قهرمان/هدف ،ياريگر/

قواعدِ مشخص است (هارلند.)338 :1386 ،

بازدارنده .كنشگران نظريۀ گريماس ،سه انگارۀ
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اساسي را توصيف ميكنند كه شايد در همۀ انواع

باَضدادِها»؛ زيرا اساساً تفكر انساني بر اين بنياد

روايت اتفاق افتد .1 :آرزو ،جستوجو ،هدف

استوار است :بد/خوب ،زشت/زيبا ،شب/روز .در

(شناسنـده /مـوضـوع شناسايي)؛  .3ارتباط

آثار ادبي نيز بايد به دنبال اين تقابلها بود .در

(فرستنده /گيرنده)؛  .3حمايت يا ممانعت

فهم متون ،تقابـلهـای دوگانـۀ زمانـي بسيـار

(ياريگر /بازدارنده) (سلدن ويدوسون:1387 ،

مهـم است.

تقابلهای زماني ،يعني شرايط

 .)177در تحليلِ ساختار روايتي اين داستان ،با

آغازين متعادل و يا غيرمتعادل در مقابل شرايط

فرض بر اينكه ژانرهای ادبيات عامۀ غنايي به

پاياني قصه ،در برابر شرايط مضموني ،يعني

ويژه داستان حسينا و دلآرام ،با نمونۀ كنشگر

برای مضمون معكوس و غيرمتعادل راهحلي پيدا

گريماس قابل تطبيق است ،برآنيم تا به اين

ميشود و دوباره تعادل مييابد« .گريماس تمام

پرسشها پاسخ دهيم:

كنشهای قصه كه شرايط آغازين را پشت سر

 -آيا ساختار طرح در اين داستان عاميانه -

ميگذارند و به سرانجام مي رسند و مضمون

كه از زبان راويان بيان شده است و شامل

معكوس را تعادل مي بخشند ،جزء عناصر طرح

دوبيتـيهـا ميشـود -از انسجـامِ درونـي فـرم

قصّه ميداند» (اخوت .)65 :1331 ،بنابراين،

برخوردار است؟

پيرنگ كه حاصل تركيب پيرفت زماني و عليت

 -آيا بر پايۀ نمونۀ كنشيِ گريماس ،كنشِ

است ،بر وحدت حاكم است ،يعني در آغاز،

كنشگرها در روندِ طرح داستان ،پويايي الزم را

موقعيّت آرامي وجود دارد ،سپس اين موقعيّت

ايجاد كرده است؟

دچار آشفتگي ميشود و در پايان موقعيّت آرام

 -در اين داستان كنشگرهای ثابت وجود

ديگری شكل ميگيرد.

دارد يا چندسويه؟
 .6وضعیت متعادل آغازین
تقابلهای دوگانه)(Binary Opposition

حسينا پهلوان شجاعي است كه در آرامش در

پيرنـگ ،بنيـادیتريـن ويـژگي روايـت است و

دربار حاكم زندگي ميكند و وظيفۀ سركشي به

داستانهای موفق ،بايد آغاز ،وسط و پايان خوبي

نواحي زيرفرمان حاكم را دارد .حاكم (ابرياريگر

نيز داشته باشند .خواننده ،نظم روايي را

يا فرستنده) او را به سوی ايل بختياری روانه

ميپسندد و همين انتظام است كه باعث شادی

ميكند.

مخاطب ميشود .گريماس معتقد است كه
ساختار طرح قصـه حاصـل تقابـلهای دوگـانه

 .8وضعیت نامتعادل

است كه اساسيترين مفهوم در ساختارگرايي

 .8-6تغییر وضعیت از متعادل به سمت نامتعادل میانی

است .در متون كهن نيز آمده كه «تُعرَفُ االشياء

حسينا به ايل بختياری ميرود و با ديدن دلآرام-
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تفنـگ آهنـي پـر از گلوله

او ميشود .به همين دليل ،ماندن در آن ناحيه را

به قصدجون مهمون است منشين

طوالني ميكند .دچارآشفتگي دروني ميشود و

(همان)73 :

زندگي بدون دلآرام برايش سخت است.

زنان (بازدارنده) به دستور بزرگ ايل ،مانع

ديدارهای نهاني ميان اين دوشكل ميگيرد و

از فرار حسينا ميشوند،اما حسينا از دست زنان

ترانههايي ردوبدل ميشود:

رهايي مييابد:

اگر زر داشتم وُل ميگرفتم

حسينا شد سوار و دس به شمشير

جوون و خوب و خوشگل ميگرفتُم
بـه روی سينـۀ گرم دلآروم

كه جون خود درانداخته ست با ايل
حسينا شد سوار اسب نيله

كبـوتـروار منـزل ميگرفتُم

زنون دورش گرفته بهرِ حيله

(طباطبايي)38 :1383 ،

(همان)

رقيب عشقي(گری) وارد داستان ميشود و

حسينا به سوی حاكم (ابرياريگر) ميرود و

رابطۀ نهاني دو دلداده را به گوش پدر و برادران

شرح پريشانياش را مطرح ميكند .حاكم به او

دلآرام ميرساند .برادران برای حسينا دسيسه

براتي ميدهد تا عربشاه با وصال آنها موافقت

ميچينند و او را برای ميهماني به خانۀ خود

كند:

دعوت ميكنند:

حسينا ورخَساد و رو به را كرد
برفت عرض دلش را پيش شا كِرد

حسينا گلّه بر دُوم است بنشين
پنير نو فراوون است بنشين
دوتا نربرّه دارِم توی گله

حسينا وعدۀ ده روزه ميداد
كه پنج روزه سرِ وعده وفا كِرد

برای شومِ مهمون است بنشين

(همان)75 :

(همان)73 :

حسينا به ايل بختياری بازميگردد .با دلآرام

دلآرام حسينا را آگاه ميكند و قهرمان را

ازدواج ميكند .شرح دلدادگي خود را بر سر
كوی و بازار بيان ميكند:

فراری ميدهد.
حسينا گلّه بردوم است منشين
برای قصد مهمون است منشين
نهاد خيمه و چوبدست چوپون
برای جونِ مهمون است منشين
دو تا قوچ سياه سربند گله
برای تخم ميشون است منشين

گلي چيدُم كه هرگز كس نچيده
بـه گلـزاری كه بلبل كـم پريـده
گرفتُـم شـاخـهی بيحـد بلندی
كـه هـرگز دسّ نامحـرم نديـده
دلآرامي بديدُم مست و مدهوش
شكركنج لبـونش ميخوره جوش
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وُلُم حيف از تو كه بي اعتباری

اگه شش دُنگ هندُستون فروشُـم

اال دختر به حق شاه واال

نميشـه قيمـت يـک طاق ابروش
(همانجا)
گری (بازدارنده) دوباره دسيسه ميچيند .با
ظاهر مبدّل درويشانه به خانۀ دلآرام ميرود و
ناگهان از لبهای او بوسه ميگيرد و لبهای او
را زخمي ميكند .به سوی حسينا ميرود و
معشوقِ او را هرزه ميخواند:

نقاب از صورتت بنداز باال
مرا چون طفل شيری در بغل گير
بجنبان و بگو واهلل و باهلل
دلآرومم برين راه كي گذشته
عرق بـر انگبين گل نشـسته
خودت ميدوني و مرگ حسينا
نشونه بر لبونت كي گذاشته؟

حسينا كم بكن تعريف يارت
كه من بسيار ميديدُم نگارت
كنيزی از كنيزان وُلُم بود

(همان)
ذكر مكر زنان بنمايۀ داستانهای عاميانۀ

كجا بودی كه حاال شد دچارت
حسينایْ نازنين خاك بر سرِ تو

غنايي است« .در داستانهای عاميانه يک دسته
داستانهای قديمي و بسيار شگفتانگيز و جالب

بخوردُم بوسه ها از دلبر تو

توجه هم هست كه معروف به داستانهای مكر
زنان است .مانند سندبادنامه از سيد عضديزدی.

بخوردُم بوسه ها جای تو خالي
ببُردُم لوك مسّ را از بر تو

در اين داستانها زنان كارهايي ميكنند كه مردان

(همان)79 :

بدبخت و عاجز ميشوند (محجوب:1383 ،

حسينا آشفته ميشود ،اما باور نميكند.

 .)197پراپ معتقد است كه ميتوان قصّهها را در
پانزده نوع طبقهبندی كرد كه دو نوع از آنها

گری به او ميگويد:
اگـه قـول مـرا باور نداری

قصّههايي است دربارۀ دست يافتن به عروس و

لبای پايين و بااليش نشاني

نوعي ديگر ،قصههايي دربارۀ زنان بيوفا
(همان)

(شفيعيكدكني .)330 :1391 ،در اين داستان

حسينا حقيقت را از معشوقهاش ميپرسد،

ديده ميشود.

عاميانه هر دو نوع اين طرح

اما از پريشانگوييهای اوآشفتهتر ميشود و زبان

تنشهايي كه در مناظرههای دو دلداده رخ ميدهد

به نكوهش زنان ميگشايد و از مكر زنان گاليه

و بيان مكر زنان و بيوفاييآنها در عشق ،از زبان

ميكند:

حسينا ،باعث كشمكش زباني در طرح داستان
شده است و در تحليل ساختار و كنش

غلط كردی كه آب از كوزه دادی
به مرد رهگذر تو بوسه دادی
وُلُم حيف از تو كه بياعتباری

شخصيّتها بسيار مهم است:
درخت مكر زن چل ريشه داره
فلک از مكر زن انديشه داره
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دگر بلبل نمي خونه به باغُم

كه زن جادوگری را پيشه داره
(طباطبايي)71 :1383 ،
دلآرام كه معشوقهای پوياست ،بيحرمتيها
را برنميتابد و مقابله به مثل ميكند .درگيریهای
زباني ميان اين دو ،باعث كشاكش در داستان
ميشود و طرح داستان را به زيبايي به پيش

(بذلي)179 :1381 ،
سه روزه رفتهای سي روزه حاال
زمسّون رفتهای نوروزه حاال
خودت گفتي سرِ هفته ميآيم
شماره كن بين چن روزه حاال
شُو تارست و من دور از نگارُم
ز دوری نگـارُم بـيقـرارُم

ميبرد:
غلط كردی و خاكت بر دهن با
تـو نامردی چرا لعنت به زن با؟
هـزاران مـرد بهتـر از حسينـا
بـه قربون سرِ يک موی زن با
(طباطبايي)57 :1383 ،

اگه روی دلآرامُم نبينُم
به جون وُل كه من جون ميسپارُم
به قربون شب ديشب بگردم
كه يارُم اومد و خدمت نكردم
كه يارم اومد و دلتنگ برگشت
به قربون دل تنگش بگردم
(همان)

 .8-8تغییر وضعیت از نامتعادل میانی به سمت

دلآرام به نزد زن پيشگو ميرود و پيشگو

تعادل پایانی

دلتنگـيهـای دلآرام بـرای حسينا و حديث

نويد بازگشت حسينا را به او ميدهد:

نفسهايش كه در قالب نكوهش زمانه ،پديدههای

چرا رنگت پريده جونُم امروز

طبيعت ،گله از دوری و ...نمونههايي هستند كه
داستان را از وضعيت نامتعادل مياني به سوی

چرا غم ميخوری ای يار دلسوز؟
چرا غم ميخوری نصفت نمونده

تعادل پاياني سير ميدهد:

عزيزت ميرسه تا عيد نوروز

سرِ راهت بريزُم نرمۀ قند

(همان)66 :

بريزُم اشک خونين تا كمربند

پس از سفر قهرمان از سرزمين دلآرام،
دلآرام با همۀ اصرار گری (بازدارنده) ،تن به

هر اونكس ما وتو ازهم جدا كِرد
نميره تا نبينه داغ فرزند

ازدواج با او نميدهد (البته براساس روايتي كه

(همان)66 :

مبنای اين پژوهش است) و همچنان چشم انتظار

فلک كورشي كه كور كردی چراغم
تو بردی بلبل خوشخوان باغُم
تو بردی بلبل و زندوني كردی

قهرمان ميماند و به گری ميگويد:
جفا كردی حوالت با خدا باد
خدا دردی بده كه بيدوا باد
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ازين ره ميروی گردی برانداز

خدا دردی بده در شهر غربت
كه هر جا ميروی رويت سيا باد
(همان)5 :

كمند برگردن شير نر انداز
اگه خواهي كه با همديگه باشيم
برو تخم غرض گو را برانداز
(همان)33 :

 .9وضعیت متعادل پایانی

حسينا در بيابان با درويشي پير (ياريگر) كه نماز

از آنجـايي كـه ايـن داستـان در قـالب

ميخواند ،روبهرو ميشود و درويش از حال

دوبيتيهايي بر زبان مردم نقل شده و ويژگي

دلآرام و دسيسههای گری و چشم به راه بودنش

دوبيتي و ترانه ،خالي بودن از واژههای مطنطن و

برای بازگشت يار سخن ميگويد؛ درحالي كه

پرصالبت است .از صحنههای جنگ و درگيری

درويش حسينا را نميشناسد و در مقابل حسينا،

قهرمان و ضدقهرمان چيزی نميبينيم .به عبارت

او را نكوهش ميكند كه در عاشقي سست پيمان

ديگر ،بازگويي صحنههای مبارزه ،با ذات ترانه-

است و همانجا بستر پهن ميكند و ميخوابد.

سرايي ناهمخوان است .اگر واژههايي از ابزار

اين پير در زندگي حسينا دگرگوني پديد ميآورد

جنگي به كار رود ،در حد تشبيه نگاه و غمزه

و مسير زندگي او را عوض ميكند و او را به

است:

پااليش دروني ميرساند .اين سفر نهايي قهرمان،

نگارا قهقۀ مستت بنازم

در طول داستان است كه به پااليش او ميانجامد.
گره داستان گشوده و حسينا از كار خود پشيمان

اشارت كردن چشمت بنازُم
همون تيری كه تو در چلّه داری

ميشود و به سوی ايل دلآرام روانه ميشود.

بزن بر سينهام شستت بنازم

دلآرام بر لب چشمه لباس ميشويد و ناگهان

(بذلي)153 :1381 ،

همديگر را ميبينند .دلآرام وانمود ميكند كه او

درنهايت ،داستان به وضعيت متعادل پاياني

را نميشناسد .حسينا ميفهمد كه بايد ناز معشوق

كه همان وصال است ،ميرسد:

را بخرد:

اال دختر تو را برگيرُم امشو
بـه قربـون قـد و بـاالی قاقُت
منا كي ميبری ور سيل باغت؟

كمربند تو را زر گيرُم امشو
كمربند تو را دادُم به نقّاش

منـا وقتـي ببـر كـه گل بچينُم

نمي دونم كه تركي يا قزلباش

زنُـم چـه چه بگردُم دور باغت

(همان)33 :

(همان)31 :
دلآرام برای تبرئۀ ساحت خود از تهمت
بوسه دادن با ترانهای به حسينا ميگويد:

در سطرهای پيشين به روايتهای ديگر
اين داستان نيز اشاره كرديم كه دلدادگان به هم
نميرسند و پاياني غم انگيز و نامتعادل برای
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دارد ،حسينا را مجبور به نقض پيمان ميكند .در
بعضي از روايتهايي كه از داستان شده است،

قاعدههای نحوی

دلآرام فريب ميخورد و به خاطر براتِ حسينا

گريماس ساختار پيرنگ روايتها را سه پيرفت

بوسه بر درويش ميدهد:

همچون سه قاعدۀ نحوی و كلّ ساختار طرح

حسينا گر كُشي گر ميگذاری

قصّهها را نتيجۀ توالي اين سه زنجيره ميداند:

نكِردُم بي صالحت هيچ كاری
قسم دادند منا مرگ حسينا

 .6زنجیرة میثاقی یا قراردادی ( syntagmes

وُ دادُم بوسه ای بر رهگذاری
برای راحتي من خفته بودم

)Contractual

شامل بخشي از روايت ميشود كه به موجب آن،
پيمان يا قراردادی بسته يا نقض ميشود .در اين
داستان ،پيماني كه حسينا با دلآرام ميبندد كه در
هر صورت او را تصاحب كند ،به رغم تمام
مشكالتي كه برسر اين وصال پيش آيد .اما در
طرح داستان ،بارها اين دلآرام است كه با
كنشهای گوناگون ،ميكوشد كه اين پيمان را به

حسينا را به خواب آشفته ديدُم
ز جا جستُم حسينا را نديدُم
لبون خود به دندونُم گزيدُم
گرِ گنديدۀ گُنده دهوني
كه آوردت برات بيگموني
سرِدستم گرفت ناخون به لب زد
لک و پيسي كه برآينه حلب زد
(همان)

سر برد:
تو را ميبينم و ميسوزم ای وُل
عرق از بند دل ميريزُم ای وُل
اگَر دونُم تو را وَر من نميدن
تو را ور دارم و بگريزُم ای ول
چو دونه در ميان نار شيرين
چو دونه در ميان نار موندُم؟
گمونت ميرسه بي يار موندُم
گل نشكفته در گلزار موندُم؟

پس از اين نقض پيمان ،حسينا به سوی يار
پيشين خود ميرود :ورود رقيب عشقي به
داستان ،تنش و درگيری را در پيرنگ داستان به
پيش ميبرد تا جايي كه دلآرام دلگيرتر ميشود
و ترانههايي سوزناك برزبان ميآورد:
خودت گفتي كه تا صدسال ديگه
به غير از تو نگيرُم يار ديگه
سرِ سالي نشد ياری گرفتي

(طباطبايي)75 :1383 ،

سخن در پيش من دل جای ديگه

پاكبازی در عشق نيز پيمان ديگری است

(همان)58 :

كـه ايـن بـار از سـوی دلآرام ميشكنـد .بـا

اگر وجود گری (بازدارنده) سبب شكستن

پريشانگوييهايي كه او در دفاع از پاكي خود

پيمان از جانب معشوق مي شود ،رفتن به سوی
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رقيب عشقي ديگر از جانب حسينا هم جواب

 .9زنجیرة انفصالی

ايـن نقـض ميثـاق اسـت ،امـا يار پيشين حسينا

()Syntagmes Disjonctionnels

بـا فـرد ديگـری ازدواج كـرده است و اين

اين زنجيره شامل رفتنها و بازگشتنها و سير و

باعث آشفتگي بيشتر و آوارگي قهرمان داستان

سفرهاست .در حقيقت تغيير وضعيت قهرمان

ميشود:

داستان را در مقابل عمل يا نقض پيمان يا
فلک ديدی كه سردار غمُم كِرد

قراردادهايش در طول روايت نشان ميدهد.

منـا بـيخانمـون و همدمُم كرد

سوزناكترين ترانهها از زبان دلآرام سفرهای

برات غم نوشـت و داد به دستُم

حسينا است:

وُ سرگردون بـه دور عالمُـم كرد

نگاری در سفر دارم خدايا

(همان)63 :
درگيریهای زباني كه ميان دو دلداده رخ

دو چشمّم شد سفيد و وّل نيامد
دو چشمون پشت در دارم خدايا

ميدهد و يادكرد مكر زنان از زبان حسينا نيز

نه كاغذ نه خبر دارّم خدايا

مؤلفههايي هستند كه در شكستن اين زنجيرۀ

(همان)70 :

قرارداد به چشم ميخورد.

حسينا برای رسيدن به پيمان وصال ،ابتدا در
معرض تهديد و دسيسۀ برادران معشوق قرار

 .8زنجیرة اجرایی ()Syntagmes Performancial

ميگيرد .به پايتخت ميرود تا حكم نافذ شاه را

اين زنجيره شامل آزمونها و مبارزههای قهرمان

برای ازدواج بگيرد .دوباره به سرزمين معشوق

داستان در مسير رسيدن به هدف است .با توجه

بازميگردد .به پيمانش وفادار ميماند .دوباره بر

به ساختار داستان كه نمايشي روستايي و از ژانر

اثر دسيسۀ ديگر ،پيمان پاكي عشق ،در هالهای از

ادبيات عاميانه است ،آزمونها و مبارزهها آنگونه

ابهام قرار ميگيرد كه قهرمان دچار تنشهای

كه در منظومههای غنايي و حماسي ديگر ديده

روحي و رواني ميشود و به سراغ عشق پيشين

ميشود ،در اين داستان وجود ندارد .شايد بتوان

خويش ميرود .تعليقهايي كه در طرح داستان به

تنها آزمون قهرمان داستان را همان تنشهای

وجود ميآيد ،در راستای مبهم بودن خيانت از

روحي و سرزنشهايي كه به خاطر تهمت به

سوی معشوق است؛ معشوقي كه دچار

دلآرام تحمّل كرد دانست و از اين آزمون سربلند

پريشانگويي ميشود و تا پايان ،داستان به حالت

بيرون نيامد يا كوشش حسينا در راه رسيدن به

تعليق ميماند.

معشوق به رغم مخالفت برادرانش و هم اينكه در
پايان داستان حسينا به سوی گری (بازدارنده)

الگویکنشگر داستان

ميرود و او را ميكشد.

نظريههای شخصيت را ميتوان به سه دستۀ اصلي
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تقسيم كرد :نظريۀ كنش ،نظريۀ معنايي ،نظريۀ

(زنان) ،دوپهلوگوييهای دلآرام و سخنان پريشان

اسمي .از نظر معتقدان به نظريۀ كنش ،در داستان

او را نيز ميتوانيم بازدارندۀ مؤثّر در كنشِ حسينا

هر شخصيّتي نقشي برعهده دارد كه بايد آن را

قلمداد كنيم كه او را از هدف دور ميكند .حسينا

انجام دهد .در حقيقت ،شخص چيزی جز بازيگر

و به تبع آن ،مخاطب ،با اين پريشانگوييها در

نيست .از اينرو ،آنها شخصيّت را كنشگر

حالت ترديد قرار ميگيرد« .براساس نمونۀ

( )actantمينامند (اخوت .)175 :1331 ،پراپ

كنشگر گريماس ،قهرمان و ياريگر مكمّل

نخستين كسي است كه در كتاب ريختشناسي

يكديگرند؛ زيرا ياریدهنده ،فرد يا نيرويي است

قصههای پريان ،نظريۀ كنشي را مطرح كرده

كه فقط به قهرمان كمک ميكند تا مطلوب خود

است« .گريماس در كتاب ساختار معنايي،

را بيابد .بنابراين ،نقش تكميلي دارد...؛ اما ارتباط

گزارشي ساده و زيبا از نظريّۀ پراپ آورده است.

ميان قهرمان با بازدارنده ،از نوع تضاد است؛ زيرا

پراپ بر يک نوع ادبي واحد تأكيد ميكرد ،اما

وجود يكي با عدم ديگری همراه است» (اخوت،

هدف گريماس آن بود كه با بهرهگيری از تحليل

 .)153 :1331حسينا برای دستيابي به هدف ،بايد

معنايي ساخت جمله ،به دستور زبان جهاني

زنده بماند و از طرفي دلآرام برای بازگردانده

روايت دست يابد .وی به جای هفت حوزۀ عمل

شدن به حسينا ،بايد به همۀ رقبا پشتپا بزند.

پراپ ،سه جفت تقابل دوتايي را پيشنهاد ميكند

شايد در نگاه نخست بگوييم كه حسينا فاعل و

كه هر شش نقش ،كنشگر مورد نظر او را شامل

قهرمان داستان است و هدف ،دلآرام است ،اما

ميشود» (سلدن .)173 :1387 ،او كنشگرها را كه

كنشهای پيدرپي معشوق كه شخصيّتي پويا و

دوبهدو با هم در تقابل هستند ،چنين معرفي

كنشگر است ،اين قاعده را برهم ميزند .دلآرام

ميكند .1 :فرستنده( Receiver /ابرياريگر)؛ .3

پس از دچار شدن به عشق ،در ساختار داستان

گيرنده( Giver /ذینفع) .3 ،موضوعObject /

حديثِنفسهای بسياری دارد:

(هدف)؛  .7قهرمان( Subject /فاعل)؛ .5

بيا ای وُل ببيـن از شـو چه رفته

ياریدهنده .6 Helper /مخالفOpponent /

كه بلبـل مست و شيـدای درخته

(بازدارنده ،رقيب).

كـه بلبـل راز دل ميگویَ بر گل

در اين داستان ،فاعل در واقع همان گيرنده

دو يار ازهم جدا كردن چه سخته

(حسينا) است .ياریدهندگان در مقابل مخالفان

(همان)60:

قرار ميگيرند و فاعل داستان را در راستای

حسينا را از دسيسۀ برادرانش آگاه ميسازد.

رسيدن به هدفش (دلآرام) ياری ميكنند و

دچار آزمون پاكي در عشق ميشود .هنگام رفتن

مخالفِ اصلي را از سر راه برميدارند .عالوه بر

حسينا برايش نان و آذوقه فراهم ميكند و سوار

بازدارندههای اصلي (برادران ،گری) و فرعي

بر اسب به سوی حسينا ميتازد:
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به پيش نومـزهی خـالدار ميرفـت

حسينا سوختهی باد سموره
بر اين راه ميروی راه تو دوره
اگَه ميلي به نون تـازه داری

(همان)63 :
به نزد پيشگو ميرود تا از آيندۀ عشقش

دلآرومـت بـه باالی تنوره

آگاه شود .به خواستگارش پاسخ منفي ميدهد و

(همان)77 :

در فراق حسينا ترانهسرايي ميكند .زمانه و

نيز به پای حسينا ميافتد كه او را رها نكند:
بـه قربـون وفايت يـار برگرد
ببوسُم هر دو پايت يار برگرد
اگـه مـن كودكي نادان نبودم
بـرای خاطـرم اين بار برگرد

طبيعت و دسيسهچين را نفرين ميكند:
سرِ راهت بريزُم نرمۀ قند
بريزُم اشک خونين تا كمربند
هر اون كس ما و تو از هم جدا كِرد
نميره تا نبينه داغ فرزند

(همان)60 :

(همان)66 :

از مردان ايل كمک ميگيرد كه حسينا را

در نهايت ،در كنار همان چشمۀ هميشگي،

بازگردانند:

چشم به راه ميماند .دل آرام در ساختار كنشگر

شما كه مردمون اين دياريد

اين داستان ،گاهي خود ،هدف و گاهي فاعل

برِد بل كَم حسينا را بياريد
اگه ميرزا حسينايم نيايه

مي شود (به معنای كنشگر پويای داستان) و
گاهي نيز ياريگر است .به نظر گريماس ،ميتوان

همون انگشتر دسّش بياريد
برو قاصد كه در رفتن ثوابه

از عناصر روساختيِ عيني ،به ساختارهايي كه در
عمقِ متن واقع شده اند و دارای معنا هستند،

برو قاصد كه حال من خرابه
به تعجيلي برو در پيش دلبر

دست يافت .به نظر او فاعل و مفعول ،هر دو
مي توانند كنشگر باشند و نيز ممكن است چند

بگو يارت دمادم در عذابه

كنشگر ،نقش واحدی را دارا باشد يا اينكه يک

(همان)61 :

شخصيت ،كار دو يا چند كنشگر را انجام دهد

اما سواران باز ميگردند و نمک بر زخم

(ثواب .)75 :1397 ،در روايت داستان با چندين

دلآرام ميپاشند:

زنجيرۀ روايي روبهرو ميشويم و تحوّلهای

حسيـنـا را بـديـدُم الر مـيرفـت

اصلي روايت را كه بر پايۀ تقابلهای دوگانه

گهي تنـد و گهي همـوار ميرفـت

شكل ميگيرد را ميتوان در مربع های معنايي

دو افسارای اسب دسّ خودش بود

نمايان كرد .در مربع معناييِ همۀ داستانها،

و مـينـاليـد ز دسّ يـار ُ مـيرفت

حركت ،جنبش و تغيير مكانِ كنشگرِ فاعل

حسيـنـا الر ميرفـت الر ميرفـت

به سوی كنشگرِ مفعول را مي بينيم .در اين داستان
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مي توان با دو عاملِ معناييِ «حسينا و دلآرام»،

بحث و نتیجهگیری

حركت به سویِ ارزش معناييِ كنشگر را بررسي

داستان عاشقانۀ حسينا و دلآرام از آنجايي كه از

كرد :قهرمان داستان (حسينا) برای دستيابي به

زبان راويان روستايي و به گونۀ شفاهي بازگو

هدف (وصال دلآرام) ،بايد سختيها را به جان

شده است ،به خاطر تفاوت در سليقههای

بخرد (نقضِ خوشي) .او سختيها را تحمّل

راويان ،دارای رواياتي گوناگون است .در طرح

ميكند و به فراق« ،نه» ميگويد ،اما در ادامۀ راه

اين داستانِ عاشقانه ،روابطِ علّي و معلولي

برای دستيابي به هدف ،باز بايد ميانِ باور داشتن

مشاهده ميشود .لب گزيدن يا بوسه دادن

به پاكدامن يِ معشوق و باور به بيعفّتيِ او

معشوق به فرد ديگر بن مايۀ اصلي طرح داستان

انتخاب كند .اين بار پاكدامنيِ معشوق را نقض

است و اين پيچيدگي و تعليق كه به دليلِ

ميكند و در مسير فراق مي افتد و از ارزش

پريشانگويي های معشوق روشن نميشود و در

معناييِ خود دور مي شود و با معشوق بدرفتاری

هالهای از ابهام ميماند ،زيباست و خواننده را در

مي كند و زبان به نكوهشِ او مي گشايد كه همۀ

حال تعليق نگه ميدارد ،اما پشيماني معشوق از

اين زنجيره ها او را به سوی فراق پيش ميبرد تا

اين عمل خواسته يا ناخواسته و انتظار برای

اينكه با پيرمردی (ياريگر) روبهرو ميشود و

آمدن حسينا و ازدواج نكردن با گری ،خواننده

دوباره در مسير وصال (نقضِفراق) گام مينهد و

را به سوی رفع تهمت سوق ميدهد.

با انجام شرط معشوق (كشتن گری) به هدف

بن مايۀ توطئه و خيانت معشوق ،طرح

ميرسد .از سوی ديگر ،اگر معشوق را در اين

مشتركي در داستان های غنايي است و نوعي از

زنجيره های كنشي ،عامل بدانيم ،او نيز در

داستانهای پانزدهگانه ای كه پراپ به آن اشاره

پيرفت های داستان اندكي از راه وصال به دور

كرده ،ميباشد .طرح اين داستان با داشتن

ميافتد و با پريشانگويي های خود دربارۀ بوسه

كنش های نسبتاً مناسب ،موفق و تقريباً طرحي

دادن يا ندادن به گری (مخالف) ،در مسيرِ نقضِ

مستحكم و برابرِ نمونه های غنايي است.

وصال گام مي نهد و او نيز در نكوهشهايي كه

كنشگرها در تقابلي دوسويه (فرستنده/

از حسينا مي شنود ،مقابله بهمثل ميكند ،اما با

گيرنده ،هدف /قهرمان ،ياریدهنده /بازدارنده) و

كنش های ديگری چون زاری برای حسينا ،ياری

گاهي چندسويه هستند .مانند دلآرام كه گاهي

گرفتن از مردان ايل برای بازگرداندن حسينا،

هم هدف است و هم گيرنده و هم فاعل و هم

پس زدن رقيب عشقي (گری) ،رفتن نزد پيشگو

ياريگر و هم بازدارنده .قهرمانان داستان

و انتظار برای حسينا ،فراق را نقض ميكند و هر

شخصيتهای خاكستری هستند؛ نه سياهِ سياه

دو كنشگر ،در يک مسير (رسيدن به شيء

هستند و نه سفيدِ سفيد .دلآرام به كسي جز

ارزشي خود) قرار ميگيرند.

همسرش بوسه ميدهد و در مقابل ،حسينا هم
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دلآرام را به بادِ نكوهش و مالمت و سرزنش

نيز دوستدار پاياني تلخ هستند .زمان و مكان نيز

ميگيرد و مكر زنان را به او گوشزد ميكند و

تقريباً واقعي است و نشاني از پريشاني در زمان و

چون دلسوختگانِ مكتب عراقي -كه ميگويند

مكان ،آنگونه كه در داستانهای غنايي ديگر

«مگس جايي نخواهد رفتن از دكُان حلوايي»-

مشاهده ميشود ،نيست .جزئيات داستان نيز به

عمل نميكند و معشوق را واپس ميزند و به

نسبت معمولي بيان شدهاست؛ چون رنگ لباسِ

سوی عشقِ سابقش ميرود .كنشِ معشوق بسيار

حسينا ،قليان كشيدنِ او ،نان پختن ،تشبيهاتي

برتر و بيشتر از عاشق است .اين دلآرام است كه

مناسبِ زندگيِ روستايي و....در طرح داستان از

چندبار ميكوشد تا عشق را سرِپا نگاه دارد .اصالً

موجودات خيالي و وهمي و جادويي نشاني

اوست كه مورد آزمايش قرار ميگيرد ،نه عاشق.

نميبينيم .تنها شايد بتوان تعبيری كمرنگ از

معشوق شخصيتي پويا دارد .معشوق در برابر

طلسم داشت كه معشوق شايد طلسم شده باشد و

سخنان درشتِ عاشق از خود و زنبودنش

كاری ميكند كه مناسبِ او نيست .جام گيتينما

پاسداری ميكند ،اما هنگامي كه سخن از رقيب

نيز همان زن پيشگويي است كه ريگ مياندازد و

عشقي به ميان ميآيد -چون همۀ زنان نوعِ خود-

بازگشت حسينا را به دلآرام نويد ميدهد.

سپر ميافكند و باز به گريستن و نالهسرايي پناه
ميبرد .حتي پوياييِ كنشِ معشوق ،تناسبات

پینوشت

فكری و روانيِ عاشق را بر هم ميزند و او را

روایتهای گوناگونی که از داستان شده است:

روانۀ دست يازيدن به وسيلهای برای عذاب

روشن رحماني روايتي افغاني از اين داستان را

معشوق و سپس آوارۀ كوه و بيابان ميكند .از

بازگو ميكند .شاهزاده ای در بازار ،تاجری را

تولّد و مشكالت قهرمانان سخني به ميان نميآيد.

مي بيند و از او مي خواهد كه او را به شيراز بَرَد.

تنها در روايت رحماني ،ذكری از كودكي حسينا

در شيراز دختر پادشاه را مي بيند و شيفتۀ او

به ميان آمده است.

مي شود .به شهر خود بازميگردد و موضوع را

روايت نيز از گونۀ دانای كل است؛ دانايي كه

با پدرِخود در ميان مي نهد .شاه شيراز

گاهي در كالم شخصيتها پنهان ميشود و گاهي

خواستگاری شاهزاده را قبول نميكند و گوش و

از دانايي خود چيزی بروز نميدهد .همين

بيني قاصدان را مي بُرَد .پدرِ شاهزاده ،لشگری

روايتهای گوناگون كه حتي با پاپاني متفاوت

برای جنگ با شاهِ شيراز گسيل ميكند؛ ليكن از

نقل شده است ،نشان از اين موضوع است كه در

شاهِ شيراز شكست مي خورد .در اين ميان،

نهايت مشخص نيست كه آيا تهمتي بر معشوق

شاهزاده و فرزندِ سه سالۀ پادشاه گم ميشوند.

بستهاند يا واقعاً معشوق بوسه داده است .راوياني

پيرِخاركشي ،كودكِ سه ساله را مي يابد و حسينا

پايان خوشي برای داستان بنا ميكردند و راوياني

نام مي گذارد .شاه شيراز به خاطر صدای خوش
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قرآن خواندنِ حسينا ،او را به فرزندی ميگزيند.

همسر حسينا زيبا ،اما نازاست و همسرِ حقوری

چندی مي گذرد و حسينا از دو دختر بازرگاني

زشت ،اما دارای فرزند است .روزی درحالي كه

آگاه مي شود؛ حوری و پری .شيفتۀ پری ميشود

زنان برای مردان خود غذا ميبَرند ،حسينا و

و با او ازدواج مي كند .روزی حسينا به شكار

حقوری با كنايه ،عيب و ايرادهای زنان يكديگر

مي رود سه روز مي گذرد و پری خبری از حسينا

را به رخِ هم ميكشند .در نهايت ،آنها شرط

نمييابد .در شهر جار ميزند كه به دارندۀ خبر

ميبندند كه پنهان از زنان ،با آزمايشِ آنها،

از حسينا ،سه كيسۀ صدتوماني ميدهد .مالداری

ادعايشان را ثابت كنند .حسينا به خانۀ حقوری

خبر ميآورد ،اما پول نمي خواهد؛ بلكه سه بوسه

ميرود و از زنِ او همبستری ميطلبد؛ با واكنش

مي گيرد و لبِ پری را مي گَزد .حسينا پس از

تندِ زنِ حقوری روبهرو ميشود .در عوض ،زنِ

بازگشت از شكار با ديدنِ بانوی خود علّت

حسينا در برابر برات شاه ،به حقوری بوسه

گزيدگيِ لب پری را جويا ميشود .پری خواب

ميدهد و حقوری لبهای دلآرام را گاز ميگيرد.

و ترس را بهانه مي كند .حسينا باور نميكند.

حسينا علت را از همسرش ميپرسد و دلآرام

پری حقيقت را مي گويد و حسينا از خانه بيرون

خوابِ آشفته را بهانه ميكند .حسينا همسرِ خود

مي رود و سر به صحرا مي نهد .برادرانِ پری،

را طالق ميدهد .پس از اندكي دلآرام با مردی

ترك منزل حسينا را برنميتابند و قصدِ جان او

به نام كاكا سياه ازدواج ميكند .پس از مدتها،

را ميكنند .حوری ،پری را آگاه ميكند و پری

حسينا از كرده پشيمان ميشود و آوارۀ كوچهها و

هم حسينا را .حسينا بيدرنگ فرار ميكند .پدر

بيابان ميگردد و با آوازخواندن به دنبالِ همسرش

حسينا از دوری فرزند كور ميشود و شاهي را

ميگردد .او را مييابد ،اما ميبيند كه همسرش

به وزيرش وا مي گذارد .پری كه باردار است

زن كاكاسياه شده است .به خانۀ او ميرود و

پسری ميزايد .از آن سو نيز ،حسينا با كشتي به

هرچه دلآرام با زبانِ شعر به او هشدار ميدهد

شهری مي رود و هفت سال ميماند و دوباره به

تا خانه را ترك كند كه جانش در خطر است،

شهر خود باز مي گردد و به قصر ميرود و

حسينا توجهي نميكند .كاكا سياه او را ميكشد و

پسرش را مي بيند و به او ميگويد برو از مادرت

دلآرام نيز با همان خنجر ،به زندگيِ خود پايان

بپرس كه پدرت كيست؟ پری ،حسينا را ميبيند

ميدهد و دو دلداده با هم جان ميدهند

و به وصال دوبارۀ او مي رسد و پدر حسينا نيز

(درويشيان.)31 :1387 ،

بـه نيـروی خداوندی بينا ميشود (رحماني،
.)33 :1337
در روايت استهباني داستان پاياني ناخوش
دارد .دو برادر به نام حسينا و حقوری هستند.

روايتهای ديگری نيز از اين داستان شده
است .چون روايات طبسي ،سيرجاني ،سيستاني و
( . ...خزاعي1385 ،؛ طباطبايي1388 ،؛ گلستانه،
 1387و مؤيدمحسني.)1381 ،
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حسينا» .نجوای فرهنگ .سال دوم ،شماره ،3
صص .35 -77

جلد دوم .چاپ دوم .تهران :مركز.
اخوت ،احمد ( .)1331دستورِ زبان داستان .چاپ

حقشناس ،عليمحمد و خديش ،پگاه (.)1383
«يافتههای نو در ريختشناسيِ افسانههای

اول .اصفهان :فردا.

بر

جادوييِ ايراني» .دانشكدۀ ادبيات و علوم

ساختارگرايي در ادبيات .ترجمۀ فرزانه
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درآمدی

بذلي ،علي (گردآورنده) ( .)1381ترانههای
روستايي و محلّي فايز دشتستاني و حسينا و
دآلرا .چاپ پنجم .تهران :نشر نيما.

بهرامپور ،غالمرضا ( .)1368ريختشناسيِ
قصّههای پريان .ترجمۀ فريدون بدرهای.
تهران :توس.
ــــــــــــ (« .)1397چاربيتي :ادامۀ سنّت

شعرشفاهي درايران» .دوفصلنامۀ فرهنگ و
ادبيات عامه .سال سوم ،شماره  ،6صص
. 36-113

پراپ ،والديمير ( .)1331ريشههای تاريخي
قصّههای پريان .ترجمۀ فريدون بدرهای.
تهران :توس.

خزاعي ،حميدرضا ( .)1385افسانههای خراسان.
جلد هشتم .مشهد :ماهجان.
درويشيان ،علياشرف و خندان مهابادی ،رضا
( .)1387فرهنگ افسانههایِ مردم ايران .جلد
هجدهم .تهران :نشر كتاب و فرهنگ.
دهمرده ،حيدرعلي؛ كيخا مقدم ،وحيد و اويسي،
عبدالعلي ( .)1380شاعرانِ سيسستان .چاپ
اول .زابل :روابط عمومي دانشگاه زابل.
ــــــــــــ (بهـار و تـابستـان .)1393
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و
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روايتهای
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Abstract
The romantic story of Hoseina and Delaram , is a rural show in form of cauplets form
local narrators and it is the advanture of Hoseina love in Delaram that is a new
continuous couplets by clear narrative structure. This solidarity in narrative and
overall plan by scientific and logical discipline made writer to raise a scientific view
on vulage narrative literature . This research made by discriptive analytic method and
structuralist narrative approach and analyses this story .
Since the narrative structure of the story, is close to Grimas theory, the writer made
the structur of research based on Grimas theory and main structure of the story
analysed by binary oppositions. The story plan has a narrative solidarity and it is
successfull from binary oppositions and semantic squares but actions are weak in
syntactic rules and executive chains. This is because of limitations of rural area . In
action view, we can say that sometimes the aim of the story may be deterrent, helpful
and subjective and this is so important . This story presentation can help for extention
to richnass and vulgar persian stories .
Keywords: Vulgar Story, Hoseina and Delaram, Couplets, Structuralist Narrative
Science, Grimas.
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