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 چکیده

 و  گو شده ي بازهايي كه از زبان راويان محل بيتيقالب دو روستايي درمايشي است ن ،آرام حسينا و دلداستان عاشقانۀ 

باشد كه از ساختار  مي  های پيوسته ای نو و بديع از دوبيتي گونه  آرام است و سرگذشت دلدادگي حسينا بر دل

نده را برآن بودن نظم منطقي و علمي، نويس  طرح كلّي و روايي و دارا است. انسجام در داستاني منسجمي برخوردار

ضرورت نگاه علمي به  -است  شده  فراموش الی متون نو و مدوّن كه در البه -داشت تا با خوانشي نو از اين داستان

ای و با  گرا به شيوۀ كتابخانهشناسيِ ساخت ادبيات داستانيِ عاميانه را مطرح كند. اين پژوهش با رويكرد روايت

اين   روايي پردازد. از آنجايي كه ساختار تحليل علمي اين داستان ميكه به  گرفته  تحليلي شكل -روش توصيفي

و  نهاده گريماس بنا پايۀ نظريۀ گريماس نزديک است، نويسنده چارچوب را بر  شناسي روايت داستان به نظريۀ

روايت،  های روايي و الگوی كنشيِ های دوگانه و زنجيره ها براساس تقابل ساختارِ اصلي روايت، با تغيير وضعيت

ق های معنايي موف های دوگانه و مربع از منظر تقابل شود. طرح داستان، ساختار و انسجامِ روايي دارد و تحليل مي

های اجرايي ضعيف است و اين به دليلِ فضای محدود  های نحوی در بخش زنجيره ها در قاعده امّا كنش ،است

 عاميانۀ غنايي بر های گيرد. تحليل و بازخوانيِ داستان شكل مي آن غنايي در های عاميانۀ كه داستان باشدميروستايي 

هايي از ادب شفاهي و مردميِ ايران  آثار كه گنجينه  ترِ اين شناخت و نُمودن عميق تواند در های جديد، مي پايۀ نظريه

 اميانۀ فارسي است.های غنايي و ع است، مفيد باشد. طرح اين نمونه، زمينۀ مناسبي برای گسترش آن به ديگر داستان
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 مقدمه

اند. دانش و  ها مردم همۀ هنرها و دانشسرچشمۀ 

آبشخور  فرهنگ در ميان مردم پديد آمده و نيز

 ادبِ و رسمي  بسياری از شاهكارهای ادبِ

مردم و زندگي اجتماعي   عاميانه است. شناختِ 

طريق مطالعۀ هنرهای مردمي، بيشتر  آنها از

های محلّي،  پذير است. وجود اشعار و ترانه امكان

رسمي   محلّي در كنار ادبِ  دليلي بر وجود ادبِ

های محلّي،  لۀ ضرورت حفظ لهجهئاست. مس

به  تاآن داشت  گردآورندگان را بر بسياری از

های روستايي  ها و دوبيتي آوریِ داستان جمع

بپردازند و از نابودیِ اين ذخاير ارزشمند 

های عوامانه در شرح  كنند. نقش داستان  جلوگيری

ِ اشعار و فهمِ ابياتِ ديوان  يابي و حل و مشكل

های  بنابراين، داستان .شاعران بسيار مهم است

مي عاميانه، شايستۀ تقليد و ضرورت بررسي عل

 هستند. 

حقيقت  ها، در شعر عامّه و از جمله دوبيتي      

گويای مردمي است كه  تاريخ و فرهنگ زنده و

-احساس و عاطفه را به طورِ بديهي و دست

كنند. وضع بيان و اسلوب  نخورده مطرح مي

ابالغ معاني، از جهت القا به ديگران، آن قدر 

تواند  ساده و طبيعي است كه هر خواننده مي

گويندۀ اين   درونيِ االت عاطفي و اشاراتِ ح

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

های عاميانه،  ك(. بسياری از داستان صفحۀ

پاسخگوی نيازهای عاطفي و اجتماعي ماست. 

ترين قالب شعری  ترين و گسترده دوبيتي مهم

عوام است؛ زيرا بحری كوتاه و بسيار مناسب 

آنكه  ل و شرح تأثّرات است، بيبرای بيان حا

شاعر را به تكلّفِ قافيه انديشيدن و ميزان كردن 

 افاعيل عروضي بياندازد و به همين سبب با طبعِ

: 1383 )محجوب، مردم بسيار سازگار است 

موجود   های وزني و نقصانِ بيشتر شكستگي .(73

ي توازن آنها، با ها و حت ساخت اين دوبيتي در

آنها در روستاها و   خوردگي يا تراشها  تغيير واژه

مناطق مختلف، از مراحل تكامل و دگرديسي 

: 1397 ور،ـپ )بهرام دهد اين نوع شعر خبر مي

آن،  گويند وميز ـه نيـي را ترانـدوبيت .(38

ساسانيان  هجايي روزگارِ شدۀ اشعار دوازده  كامل

اند  است كه بعد از اسالم، آنها را فهلوّيات ناميده

محلّي، آفرينندۀ   قديم در زبان خنياگران و از

 تـاس وده ـشور و هيجان و رقص و طرب ب

ها كه  اين نوع سروده .(171: 1330 و،ـ)رزمج

هایِ  شود، ترانه هميشه با آهنگ خوانده مي

يادگارِ دوران قديم و بازماندۀ زمان كهن است 

عربي و واژگان بيگانه در امان   كه از تأثير زبان

 (.   17: 1333 كرماني، )كوهي مانده است

 

 پیشینه پژوهش

اين داستان در بسياری از روستاهای ايران رواج 

هايي  های گوناگون و دگرگوني دارد و به صورت

شود  كه ويژۀ فولكلوريک است، اجرا مي

های ترانه فِ(. به گمان مؤل56: 1381باطبايي، )ط

است كه   ، حسينا شاعری سيستاني بودهنيمروز

های بسياری  دربارۀ شيفتگي شورانگيز  او داستان

يک  هن مردم سيستان وجود دارد. اين قصدر ميا

ۀ قديمي است كه عالوه بر ايران، از قص

 تاجيكستان تا افغانستان و پاكستان و حتي در

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

، اردكان، خور و بيابانک، سبزوار و اردستان

توان از  های اصفهان نيز مي كوهپايه بيرجند و

توان به زبان سالخوردگان شنيد. با اين حال نمي

هايي را كه رنگ و بوی سرگذشت  آساني دوبيتي

حسينا را دارد به حسينا نسبت داد )طباطبايي، 

1383 :13 .) 

های  آوری ترانه ه گردنخستين كسي كه ب

كرماني  ت گماشت، حسين كوهيستايي همرو

نيز استاد  1376سال  بود.  در 1333در سال 

سياه »مايل هروی سه داستان عاشقانه و مردمي 
را به « مريم و حسينا» و« ليتان» ،«موی وجاللي

كه شايد  دست نشر سپرد. به دنبال اين كار

چند  نيمروز های ترانهنخستين باشد، كتاب 

اختصاص   مريم و حسيناستان دوبيتي را كه به دا

تاب، حسينا شاعر داشت، نشر و در حاشيۀ ك

في كرد. روشن رحماني روايتي محلّي را هم معر

 اين داستان دارد.  افغاني از

 سال در –فولكلور برجسته –اسداهلل شعور 

، ارـكوهس ایـه هـرانـتاب ـكت درش. 1337

را مريم و حسينا های مربوط به داستان  دوبيتي

 در 1381گردآوری كرد. علي بذلي نيز در سال 

، هوشنگ محلّي های روستايي و ترانهكتاب 

عنوان  ای با در مقاله 1386جاويد در سال 

علي اشرف درويشيان و ، «های حسينا دوبيتي»

 ای و عسگری گزالچه ديگری چون قانمحق

 محمدمهدی ناصح نيز در الحق طباطبايي ولسان

يي از اين داستان را ها تحقيقات خود دوبيتي

اما تحليل و بررسي علمي  ،اند آوری كرده جمع

 رباره اين داستان انجام نشده است. دتاكنون 

 ضرورت پژوهش

طرح روايي منسجم و منطقي اين داستان كه 

های روستاييِ  ای منحصربه فرد از دوبيتي نمونه

به هم  پيوسته است و سير روايي و داستاني اين 

نويسنده را برآن داشت تا با نگاهي نو عاميانه  اثر

ها، زمينۀگسترش نگاه  و علمي به اين داستان

  های روستايي و محلّي را مطرح علمي به قصّه

های اين داستان، ساختار  ويژگي كند. از

است كه راويان و گويندگان محلي، در  منسجمي 

 اند.  ها به اين روايت داده قالب دوبيتي

هور برای نظم قالب مثنوی قالبي مش

های منظوم است كه چون نخي منظم و  داستان

يكسان، انسجام داستاني و روايي را حفظ 

اين داستان عاميانه،  اما در ساختار ،كند مي

هايي  بينيم كه چون زنجيره هايي را مي دوبيتي

بسيار زيبا، بار سنگين روايت داستان را نيز به 

ي كشد. فضای نرم و رواني كه دوبيت دوش مي

مكتوب و  آثار شود. در دارد، در مثنوی ديده نمي

مدون، دوبيتي بستری برای نظم داستان نبوده 

گوهايي كه در فضای دوبيتي وجود واست. گفت 

 ها ناظرهمُبه  تر است؛ زيرا تر و زنده دارد، ملموس

لحني بديع و به داستان، سرزندگي و پويايي 

 دهد.  بيشتری مي

شناسي،  ری روايتتاكنون، در تحليل ساختا

های غناييِ درجه  صرفاً آثار مكتوب و منظومه

و ضرورت نگاه علمي و دقيق   يک بررسي شده

؛ های عاميانه و روستايي وجود دارد به داستان

بارۀ  تاكنون بررسي و تحليل علمي در چون

 های عاميانه انجام نشده شناسي داستان روايت

ری، است. اين داستان اگرچه از لحاظ ساختا 
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آن  ها در كنش كوتاه است و شرح وقايع و بسيار

نگاه نخست نمونۀ  بسيار زياد نيست و شايد در

امّا  ،مناسبي برای تحليل ساختاری نباشد

هايي كه از زبان راوی داستان بازگو  دوبيتي

ان ـشود، همه دربردارندۀ شرح مفصّل داست مي

دفِ ـه هـد كرـكان ـرنشـد خاطـت. بايـاس

صرفاً بيان اين نكته نيست كه اين نويسنده، 

 های ساختاری غربي استوار پايۀ نظريه داستان بر

های ادبيات  است؛ بلكه هدف اصلي بيان قابليت

شفاهي و فولكلور ايران است كه از ساختاری 

 است.  منسجم و قابل ارزيابي علمي برخوردار

های شعری فراوان  اين پژوهش، نمونه در      

تحليل  شود كه هدف، عالوه بر ميشاهد آورده 

های زيباست.  اين دوبيتي آشكار كردنساختاری، 

 گونۀ متفاوت روايت شده داستان با سه  اين

روايت افغاني، نام معشوق و روايت  است. در 

در روايت استهباني نيز  .داستان متفاوت است

انگيز  طرح داستان بسيار ساده است و پاياني غم

)حسينا( و  ثابت، قهرمان اصلي ا عنصر، امدارد

آرام  ای است كه برای دل )دسيسه پيرنگ داستان

لۀ بوسه دادن او به فرد ئشود و مس چيده مي

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

 )رحماني، نام  است مريم و در برخي روايات بي

(. اين 63: 1387و درويشيان،  35: 1337

داستان و پژوهش براساس  روايت كتاب 
-گردآوریِ لسان به نگارش وهای حسينا  دوبيتي

هنگام بررسي  ا درـ، امتـايي اسـاطبـالغيب طب

های  روايت رـه ديگـاز، بـورت نيـص در

 شود.  مي  ذكرشده نيز اشاره

 

 گزارشی کوتاه از داستان

 مردم از و پادشاه دربار در پهلواني حسينا،

 برای كه تنومند و دالور مردی. است الرستان

 به پادشاه، ۀزيرسلط های سرزمين از سركشي

 دختر نيز آرام دل. رود مي اطراف های سرزمين

. است بختاری ايل سران از يكي شاه، عرب

 زير مناطق از خود بازديدهای از يكي در حسينا

 و رفت. شود مي آرام دل ۀشيفت پادشاه، سلطۀ

 و دهد مي رخ دلداده دو اين بين نهاني آمدهای

 گری،. شود مي بدل و رد آنها بين هايي ترانه

 آن نهاني ديدارهای از را آرام دل پدر و برادران

 حسينا كشتن به تصميم زين آنها و كند مي آگاه دو

 رضايت ازدواج اين به ،نهايت در اما ،گيرند مي

 .  دهند مي

 اجباری  سفری به حاكم، دستور به حسينا

 ازدواج آرام دل با بازگشت از پس. رودمي

 ميان تا چيندمي  دسيسه آنها برای گری. كند مي

 در حسينا كه هنگامي.  زند برهم را دلداده دو

 آرام دل به اش شيفتگي داستان بازار و كوچه ميان

 به ناشناس به صورت گری كند، مي بازگو را

 درويشي شمايل در و رود مي آرام دل ۀخان

 از كه خواهد يم آرام دل و زند مي در نيازمند

 كه كند يم اصرار یگر اام ،دهد  پاسخ در پشت

 گری گشايد،  مي را در آرام دل. ديبگشا را در

 حسينا به سپس و نهد مي او لبان بر زخمي

 برو گرفتم، بوسه ات معشوقه از من كه گويد مي

 حسينا. اوست لبان باالی زخم هم اش نشاني و

 ناراحت شنود، نمي آرام دل از روشن پاسخي كه

 او و كند مي گاليه آنها مكر و زنان از و شود مي
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 خود پيشين نامزد سوی به و كند مي ترك را

 ۀآواراو . است  كرده ازدواج نيز او اما ،رود مي

 سوزناك اشعاری و شود مي بيابان و صحرا

 در و شود مي روهروب درويشي پير با. خواند مي

 داستان شناسد، نمي را حسينا كه حالي

 گری های دسيسه و آرام ل د انتظار و سرسپردگي

 رفتار به حسينا و كند مي بازگو حسينا  برای را

 اش معشوقه سوی به و برد مي پي خود ۀزد شتاب

 (.53: 1383 ،ييطباطبا) گردد مي باز

 

 تحلیل ساختار روایی داستان

 مـمه یاـه يژگـيو از يـكي ياسـشن تـيروا

 یها حوزه نيتر مهم از كه است ييساختارگرا

 ستم،يب قرن در. شود يم محسوب نو يادب ۀينظر

 ارائۀ درصددِ پراپ، از یرويپ به انيساختارگرا

 در. برآمدند تيروا انواعِ ساخت در يكل نمونۀ

 اس،ـميگر  نـيژول رداسيژـآل ه،ـنيزم نـيهم

 به خود كتاب در ت،يروا پردازِ هينظر نيمشهورتر

 پراپ مطالعات دامنۀ زا یساختار يمعناشناس نام

 یها رهيزنج و يكنش نمونۀ ارائۀ با و رفت فراتر

 تيروا زبانِ يكل دستورِ به تا ديكوش خود  يِتيروا

 ييروا ساختار با را تيروا هر و ابدي دست

 او يِ كنش نمونۀ. كند ليتحل و هيتجز خاص

 . هاست تيروا همۀ با  هماهنگ

 یبرا يشناخت زبان اسِيق نيتر مهم

 ساختار انيم اسِيق گرا، تـساخ اسانِـشن تـيروا

 اس،يق  نيا در. است جمله نحوِ و تيروا

 نيمع ینحو قواعد از جمله يک انِيب كه گونه همان

 يبرخ تابعِ زين داستان تِيكل انيب كند، يم تيتبع

 (.338 :1386 هارلند،) است صمشخ قواعدِ

. است نحو ،ييروا نيقوان نيتر یا هيپا مدلِ       

 اـب را داستان کـي ادِـنه رـاگ راپ،ـپ رـنظ  هـب

 ...(و گرياري تبهكار، قهرمان،) بارز یها تيشخص

 ها كنش و بارز اعمالِ با را داستان گزارۀ و

 ساختار نظر از را داستان ميتوان يم م،يكن  سهيمقا

 مينتوان اگر پراپ نظر به. ميكن  ليتحل يتيروا

 به قادر م،يكن هيتجز آن یها«سازه» به را ها قصّه

 یها يبررس اگر و بود مينخواه يقيتطب يبررس

 هند روابط مثالً به توان يم چگونه نباشد، يقيتطب

 اتيحكا با يوناني اتياـحك روابط اي مصر و

 زين و دـافكن يروشن اهِـنگجز اينها و یهند

 هـجامع وره،ـاسط ن،ـيد اـب را ها قصّه توان ينم

 (. 333: 1391 ،يكدكن يعيشف) دـيسنج... و

 یبرا كه  داشت  دهيعق زين ماسيگر

 یمعنا ديبا ن،ـمت کـي یاـمعن شناخت

 دستور یها قاعده و( Sequence) ها رفت يپ

 در .(163: 1331 ،یاحمد) ميبدان را داستان

 رفت يپ مفهوم از پراپ، یها نقش یجا  به جهينت

 استفاده طرح ساختار در ،ینحو یها رهيزنج و

 یها تيروا در مجزّا رۀيزنج سه به او. كرد 

 ها آزمون) يياجرا رۀيزنج .1: افتي  دست انهيعام

 شكستن و بستن) يثاقيم رۀيزنج .3؛ (ها مبارزه و

 و ها رفتن) يانفصال رۀيزنج .3و ( ها مانيپ

 و علّت یها رهيزنج ها، رهيزنج نيا(. ها بازگشتن

-مي رمؤث داستان طرح در كه هستند يمعلول

 .ندباش

 هيّاول طرح در كنشگران ظهور با تيروا هر     

 در هم با دو  به دو ها، كنشگر نيا و رديگ يم  شكل 

/ گرياري هدف،/قهرمان رنده،يگ/فرستنده: اند تقابل

 انگارۀ سه ،گريماس  كنشگران نظريۀ. بازدارنده
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 انواع همۀ در ديشا كه كنند يم فيتوص را ياساس

 هدف جو، و جست آرزو،. 1 :افتد   فاقات تيروا

 ارتباط. 3؛ (ييشناسا وعـوضـم/ دهـشناسن)

 ممانعت اي تيحما. 3؛ (رندهيگ /فرستنده)

: 1387 دوسون،يو سلدن) (بازدارنده/ گرياري)

 با داستان، نيا يتيروا ساختار لِيتحل در(. 177

 به ييغنا عامۀ اتيادب یژانرها نكهيا بر فرض

 كنشگر نمونۀ با ،آرام دل و نايحس داستان ژهيو

 نيا  به تا ميبرآن است، قيتطب  قابل ماسيگر

  :ميده پاسخ ها پرسش

- انهيعام داستان نيا در طرح ساختار ايآ -

 شامل و است شده انيب انيراو زبان از كه

 رمـف يـدرون امِـانسج از -ودـش يم اـه يـتيدوب

 است؟ برخوردار

  كنشِ ماس،يگر  يِكنش نمونۀ ۀيپا بر ايآ -

 را الزم ييايپو داستان، طرح روندِ در كنشگرها

 است؟  كرده جاديا

 وجود ثابت یكنشگرها داستان نيا در -

 ه؟يچندسو اي دارد

 

 (Binary Opposition)های دوگانه تقابل

 و است تـيروا يژگـيو نـيتریادـيبن گ،ـرنيپ

 يخوب انيپا و وسط آغاز، ديبا ق،موف یها داستان

 را ييروا نظم خواننده،. باشند داشته زين

 یشاد باعث كه است انتظام نيهم و پسندد يم

 كه گريماس معتقد است .شود يم مخاطب

 انهـدوگ یها لـتقاب لـحاص هـقص طرح ساختار

 ييساختارگرا در مفهوم نيتر ياساس كهاست 

 اءياالش تُعرَفُ» كه  آمده زين كهن متون در. است

 اديبن نيا بر يانسان رتفك اساساً رايز ؛«باَضدادِها

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

 در .بود ها تقابل نيا دنبال به ديبا زين يادب آثار

 ارـيبس يـزمان ۀـدوگان یاـه لـتقاب متون، فهم

 طيشرا يعني ،يزمان یها تقابل.  است مـمه

 طيشرا مقابل در رمتعادليغ اي و متعادل نيآغاز

 يعني ،يمضمون طيشرا برابر در ه،قص يانيپا

 دايپ يحلراه رمتعادليغ و معكوس مضمون یبرا

 تمام ماسيرگ». ابدي يم تعادل دوباره و شود يم

 سر پشت را نيآغاز طيشرا كه هقص یها كنش

 مضمون و رسند يم سرانجام به و گذارند يم

 طرح عناصر جزء بخشند، يم تعادل را معكوس

 ن،يبنابرا .(65: 1331 ت،اخو) «داند يم قصّه

 تيعل و يزمان رفت يپ بيترك حاصل كه رنگيپ

 ،آغاز در يعني است، حاكم وحدت بر است،

 تيّموقع نيا سپس دارد، وجود يآرام تيّموقع

 آرام تيّموقع انيپا در و شود يم يآشفتگ دچار

 .رديگ يم شكل یگريد

 

 وضعیت متعادل آغازین . 6

آرامش در  حسينا پهلوان شجاعي است كه در

كند و وظيفۀ سركشي به زندگي ميدربار حاكم 

)ابرياريگر  نواحي زيرفرمان حاكم را دارد. حاكم

را به سوی ايل بختياری روانه  يا فرستنده( او

 كند. مي

  

  وضعیت نامتعادل. 8

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

 -آرام رود و با ديدن دل حسينا به ايل بختياری مي
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چشمه، شيفتۀ  كنار در  -شاه استكه دختر عرب

شود. به همين دليل، ماندن در آن ناحيه را  او مي

و  شود كند. دچارآشفتگي دروني مي طوالني مي

برايش سخت است. آرام  بدون دلزندگي 

گيرد و  ميان اين دوشكل مي ديدارهای نهاني

 شود: هايي ردوبدل ميترانه

  گرفتم اگر زر داشتم وُل مي

 گرفتُم خوشگل مي جوون و خوب و

 آروم ۀ گرم  دلـه روی سينـب

 گرفتُم زل ميـروار منـوتـكب

 (38 :1383 )طباطبايي،                     

شود و  رقيب عشقي)گری( وارد داستان مي

رابطۀ نهاني دو دلداده را به گوش پدر و برادران 

رساند. برادران برای حسينا دسيسه  آرام مي دل

 خود ۀخان به ميهماني برای را او و چينند مي

 : كنند مي دعوت

 بنشين است ومدُ بر گلّه حسينا

 بنشين ستا فراوون نو پنير

 گله توی دارِم نربرّه دوتا

 بنشين است مهمون شومِ رایب

 (73: همان)                                   

كند و قهرمان را  آرام حسينا را آگاه مي دل

 دهد. فراری مي

 گلّه بردوم است منشينحسينا 

 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

 ر از گلولهـي پـگ آهنـتفن

به قصدجون مهمون است منشين                                 

 (73: )همان

ه( به دستور بزرگ ايل، مانع )بازدارند زنان

اما حسينا از دست زنان ،شوند از فرار حسينا مي

 يابد: رهايي مي

 حسينا شد سوار و دس به شمشير

 كه جون خود درانداخته ست با ايل

 حسينا شد سوار اسب نيله

 زنون دورش گرفته بهرِ حيله

 )همان(                                

رود و  )ابرياريگر( مي حسينا به سوی حاكم

كند. حاكم به او  اش را مطرح مي شرح پريشاني

شاه با وصال آنها موافقت  دهد تا عرب براتي مي

 كند:

 حسينا ورخَساد و رو به را كرد

 برفت عرض دلش را پيش شا كِرد

 داد حسينا وعدۀ ده روزه مي

 كه پنج روزه سرِ وعده وفا كِرد

 (75: )همان                                 

آرام  گردد. با دل حسينا به ايل بختياری بازمي

 سر كند. شرح دلدادگي خود را بر ازدواج مي

 كند: كوی و بازار بيان مي

 گلي چيدُم كه هرگز كس نچيده

 دهـم پريـزاری كه بلبل كـه گلـب

 د بلندیـح ی بي هـاخـم شـگرفتُ

 دهـرم نديـرگز دسّ نامحـه هـك

 مست و مدهوشآرامي بديدُم  دل

 خوره جوش ونش ميـشكركنج لب
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 مـاگه شش دُنگ هندُستون فروشُ

 ک طاق ابروشـت يـه قيمـنميش

 )همانجا(                                   

با  .چيند )بازدارنده( دوباره دسيسه مي گری

رود و  آرام مي مبدّل درويشانه به خانۀ دل ظاهر

های او  گيرد و لب ميهای او بوسه  ناگهان از لب

رود و  كند. به سوی حسينا مي را زخمي مي

 خواند:  معشوقِ او را هرزه مي

 حسينا كم بكن تعريف يارت

 ديدُم نگارت كه من بسيار مي

 كنيزی از كنيزان وُلُم بود

 كجا بودی كه حاال شد دچارت

 حسينایْ نازنين خاك بر سرِ تو

 بخوردُم بوسه ها از دلبر تو

 ها جای تو خالي  بوسهبخوردُم 

 ببُردُم لوك مسّ را از بر تو

 (79: )همان                               

كند.  اما باور نمي ،شود حسينا آشفته مي

 گويد:  گری به او مي

 را باور نداریـول مـه قـاگ

 لبای پايين و بااليش نشاني

 )همان(                              

، پرسد اش مي معشوقهحسينا حقيقت را از 

شود و زبان  تر مي های اوآشفته گويي از پريشان اام

زنان گاليه  گشايد و از مكر به نكوهش زنان مي

 كند: مي

 

 غلط كردی كه آب از كوزه دادی

 به مرد رهگذر تو بوسه دادی

 اعتباری وُلُم حيف از تو كه بي

 وُلُم حيف از تو كه بي اعتباری

 اال دختر به حق شاه واال

 نقاب از صورتت بنداز باال

 مرا چون طفل شيری در بغل گير

 بجنبان و بگو واهلل و باهلل

 آرومم برين راه كي گذشته دل

 عرق بـر انگبين گل  نشـسته

 دوني و مرگ حسيناخودت مي

 نشونه بر لبونت كي  گذاشته؟

 )همان(                                    

های عاميانۀ  داستانمايۀ  ذكر مكر زنان بن

های عاميانه يک دسته  داستان در» غنايي است.

جالب  و انگيز های قديمي و بسيار شگفت داستان

های مكر  توجه هم هست كه معروف به داستان

از سيد عضديزدی.  سندبادنامهمانند  .زنان است

كنند كه مردان  ها زنان كارهايي مي در اين داستان

: 1383 )محجوب، شوندبدبخت و عاجز مي

ها را در  توان قصّه پراپ معتقد است كه مي .(197

 هاآن بندی كرد كه دو نوع از پانزده نوع طبقه

يافتن به عروس و   هايي است دربارۀ دست قصّه

 وفا بي  هايي دربارۀ زنان هنوعي ديگر، قص

اين داستان  (. در330: 1391 كدكني، )شفيعي

شود. مي دو نوع اين طرح  ديده عاميانه هر

دهد  های دو دلداده رخ مي هايي كه در مناظره تنش

عشق، از زبان  آنها در وفايي زنان و بي و بيان مكر

حسينا، باعث كشمكش زباني در طرح داستان 

تحليل ساختار و كنش  است و در شده 

 ها بسيار مهم است: شخصيّت

 درخت مكر زن چل ريشه داره

 فلک از مكر زن انديشه داره
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 تخم زن يكّي نمونهالهي 

 كه زن جادوگری را پيشه داره

 (71: 1383 )طباطبايي،                    

ها  حرمتي ای پوياست، بي آرام كه معشوقه دل

های  كند. درگيری تابد و مقابله به مثل مي را برنمي

زباني ميان اين دو، باعث كشاكش در داستان 

شود و طرح داستان را به زيبايي به پيش  مي

 برد: مي

 غلط كردی و خاكت بر دهن با

 و نامردی چرا لعنت به زن با؟ـت

 اـر از حسينـرد بهتـزاران مـه

 ه قربون سرِ يک موی زن باـب

 (57: 1383، )طباطبايي                    

 

وضعیت از نامتعادل میانی به سمت  تغییر. 8-8

 تعادل پایانی

  حديثرای حسينا و ـآرام ب ای دلـه يـتنگ دل

های  قالب نكوهش زمانه، پديده هايش كه در نفس

هايي هستند كه  نمونه طبيعت، گله از دوری و...

داستان را از وضعيت نامتعادل مياني به سوی 

 دهد: مي تعادل پاياني سير

 سرِ راهت بريزُم نرمۀ قند

 بريزُم اشک خونين تا كمربند

 كس ما وتو ازهم جدا كِرد هر اون

 داغ فرزند نميره تا نبينه

 (66: )همان                                  

 فلک كورشي كه كور كردی چراغم

 خوان باغُم تو بردی بلبل خوش

 تو بردی بلبل و زندوني كردی

 دگر بلبل نمي خونه به باغُم

 (179: 1381)بذلي،                        

 ای سي روزه حاال سه روزه رفته

 نوروزه حاالای  زمسّون رفته

 آيمهفته مي خودت گفتي سرِ

 شماره كن بين چن روزه حاال

 شُو تارست و من دور از نگارُم

 رارُمـق يـارُم بـز دوری نگ

 آرامُم نبينُم اگه روی دل

 سپارُم مي به جون وُل كه من جون 

 به قربون شب ديشب بگردم

 كه يارُم اومد و خدمت نكردم

 تنگ برگشت كه يارم اومد و دل

 به قربون دل تنگش بگردم

 (همان)                                 

رود و پيشگو  زن پيشگو مي آرام به نزد دل

 دهد:  نويد بازگشت حسينا را به او مي

 چرا رنگت پريده جونُم امروز

 خوری ای يار دلسوز؟ چرا غم مي

 خوری نصفت نمونده چرا غم مي

 رسه تا عيد نوروز عزيزت مي

 (    66: )همان                               

آرام،  پس از سفر قهرمان از سرزمين دل

)بازدارنده(، تن به  آرام با همۀ اصرار گری دل

)البته براساس روايتي كه  دهد ازدواج با او نمي

 چنان چشم انتظار مبنای اين پژوهش است( و هم

 گويد:  ماند و به گری مي قهرمان مي

 حوالت با خدا بادجفا كردی 

 دوا باد خدا دردی بده كه بي
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 خدا دردی بده در شهر غربت

 روی رويت سيا باد كه هر جا مي

 (5: )همان                                   

 

 . وضعیت متعادل پایانی9

)ياريگر( كه نماز  حسينا در بيابان با درويشي پير

حال  شود و  درويش از رو مي خواند، روبهمي

شم به راه بودنش های گری و چ آرام و دسيسه دل

درحالي كه  ؛گويد سخن مي برای بازگشت يار

و در مقابل حسينا،  شناسد درويش حسينا را نمي

كند كه در عاشقي سست پيمان  او را نكوهش مي

خوابد.  كند و مي جا بستر پهن مي است و همان

آورد  اين پير در زندگي حسينا دگرگوني پديد مي

كند و او را به  ير زندگي او را عوض ميو مس

رساند. اين سفر نهايي قهرمان،  پااليش دروني  مي

انجامد.  در طول داستان است كه به پااليش او مي

داستان گشوده و حسينا از كار خود پشيمان   گره

شود.  آرام روانه مي شود و به سوی ايل دل مي

شويد و ناگهان  لب چشمه لباس مي آرام بر دل

كند كه او  آرام وانمود مي بينند. دل مديگر را ميه

معشوق  فهمد كه بايد ناز شناسد. حسينا مي را نمي

 را بخرد:

 االی قاقُتـد و بـون قـه قربـب

 بری ور سيل باغت؟ منا كي مي

 ه گل بچينُمـر كـي ببـا وقتـمن

 ه چه بگردُم دور باغتـم چـزنُ

 (31 :)همان                                  

آرام برای تبرئۀ ساحت خود از تهمت  دل

 گويد: ای به حسينا ميبوسه دادن با ترانه

 روی گردی برانداز ازين ره مي

 كمند برگردن شير نر انداز

 اگه خواهي كه با همديگه باشيم

 برو تخم غرض گو را برانداز

 (33: )همان                                

الب ـق ان درـن داستـه ايـايي كـآنج از

زبان مردم نقل شده و ويژگي  هايي بر دوبيتي

های مطنطن و  دوبيتي و ترانه، خالي بودن از واژه

های جنگ و درگيری  از صحنه .پرصالبت است

عبارت به  .بينيم قهرمان و ضدقهرمان چيزی نمي

-های مبارزه، با ذات ترانه زگويي صحنهديگر، با

هايي از ابزار  سرايي ناهمخوان است. اگر واژه

در حد تشبيه نگاه و غمزه  ،جنگي به كار رود

 است: 

 مستت بنازم ۀنگارا قهق

 اشارت  كردن چشمت بنازُم

 همون تيری كه تو در چلّه داری

 ام شستت بنازم بزن بر سينه

 (153: 1381 )بذلي،                        

درنهايت، داستان به وضعيت متعادل پاياني 

 رسد: كه همان وصال است، مي

 اال دختر تو را برگيرُم امشو

 كمربند تو را زر گيرُم امشو

 كمربند تو را دادُم به نقّاش

 نمي دونم كه تركي يا قزلباش

 (33: )همان                              

 های ديگر در سطرهای پيشين به روايت

كرديم كه دلدادگان به هم   اين داستان نيز اشاره

انگيز و نامتعادل برای  رسند و پاياني غمنمي
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 است.  داستان روايت شده

  

 های نحوی قاعده

 رفت يپ سهها را  ساختار پيرنگ روايت ماسيرگ

 طرح ساختار كلّ و ینحو قاعدۀ سه همچون

 :داند يم رهيزنج سه نيا يتوال جۀينت را ها قصّه

 

 syntagmes) زنجیرة میثاقی یا قراردادی. 6

Contractual)  

شود كه به موجب آن،  شامل بخشي از روايت مي

شود. در اين  پيمان يا قراردادی بسته يا نقض مي

 بندد كه در آرام مي داستان، پيماني كه حسينا با دل

به رغم تمام  ،هر صورت او را تصاحب كند

اما در  .مشكالتي كه برسر اين وصال پيش آيد

آرام است كه با  طرح داستان، بارها اين دل

كوشد كه اين پيمان را به  های گوناگون، مي كنش

 برد: سر

 سوزم ای وُل بينم و مي تو را مي

 وُل ريزُم ای  عرق از بند دل مي

 دن اگَر دونُم تو را وَر من نمي

 گريزُم ای ولتو را ور دارم و ب

 چو دونه در ميان نار شيرين

 چو دونه در ميان نار موندُم؟

 رسه بي يار موندُم گمونت مي

 گل نشكفته در گلزار موندُم؟

 (75 :1383 )طباطبايي،                     

بازی در عشق نيز پيمان ديگری است  پاك

ا ـد. بـشكن آرام مي وی دلـار از سـب  نـه ايـك

پاكي خود  دفاع از هايي كه او در گويي پريشان

كند. در  دارد، حسينا را مجبور به نقض پيمان مي

است،   هايي كه از داستان شده بعضي از روايت

خورد و به خاطر براتِ حسينا  آرام فريب مي دل

 دهد:  بوسه بر درويش مي

 گذاری حسينا گر كُشي گر مي

 نكِردُم بي صالحت هيچ كاری

 ند منا مرگ حسيناقسم داد

 وُ دادُم بوسه ای بر رهگذاری

 برای راحتي من خفته بودم

 حسينا را به خواب آشفته ديدُم

 ز جا جستُم حسينا را نديدُم

 لبون خود به دندونُم گزيدُم

 گرِ گنديدۀ گُنده دهوني

 گموني كه آوردت برات بي

 سرِدستم گرفت ناخون به لب زد

 لک و پيسي كه برآينه حلب زد

 )همان(                                    

 اين نقض پيمان، حسينا به سوی يار پس از

رود: ورود رقيب عشقي به  پيشين خود مي

داستان، تنش و درگيری را در پيرنگ داستان به 

شود  گيرتر مي آرام دل برد تا جايي كه دل پيش مي

 آورد: هايي سوزناك برزبان مي و ترانه

 ا صدسال ديگهخودت گفتي كه ت

 به غير از تو نگيرُم يار ديگه

 سرِ سالي نشد ياری گرفتي

 سخن در پيش من دل جای ديگه

 (58: )همان                                     

)بازدارنده( سبب شكستن  اگر وجود گری

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

پيشين حسينا  ا يارـام ،تـاق اسـض ميثـن نقـاي

است و اين  رده ـری ازدواج كـرد ديگـا فـب

باعث آشفتگي بيشتر و آوارگي قهرمان داستان 

 شود: مي

 فلک ديدی كه سردار غمُم كِرد

 ون و همدمُم كردـخانم يـا بـمن

 ت و داد به دستُمـبرات غم نوش

 م كردـه دور عالمُـوُ سرگردون ب

 (63: )همان                                

های زباني كه ميان دو دلداده رخ  درگيری

دهد و يادكرد مكر زنان از زبان حسينا نيز  مي

 ۀهايي هستند كه در شكستن اين زنجير فهؤلم

 خورد. قرارداد به چشم مي

 

 ( Syntagmes Performancial) زنجیرة اجرایی. 8

های قهرمان  ها و مبارزه آزموناين زنجيره شامل 

توجه  مسير رسيدن به هدف است. با داستان در

داستان كه نمايشي روستايي و از ژانر  به ساختار

گونه  ها آن ها و مبارزه ادبيات عاميانه است، آزمون

ديده  های غنايي و حماسي ديگر كه در منظومه

شود، در اين داستان وجود ندارد. شايد بتوان  مي

ی  ها زمون قهرمان داستان را همان تنشتنها آ

هايي كه به خاطر تهمت به  روحي و سرزنش

آرام تحمّل كرد دانست و از اين آزمون سربلند  دل

بيرون نيامد يا كوشش حسينا در راه رسيدن به 

معشوق به رغم مخالفت برادرانش و هم اينكه در 

پايان داستان حسينا به سوی گری )بازدارنده( 

 كشد. و را ميرود و ا مي

 

 زنجیرة انفصالی. 9

(Syntagmes Disjonctionnels) 

و  ها و سير ها و بازگشتن اين زنجيره شامل رفتن

حقيقت تغيير وضعيت قهرمان  هاست. در سفر

داستان را در مقابل عمل يا نقض پيمان يا 

دهد.  قراردادهايش در طول روايت نشان مي

سفرهای  آرام ها از زبان دل ترين ترانه سوزناك

 حسينا است:

 نگاری در سفر دارم خدايا

 دو چشمّم شد سفيد و وّل نيامد 

 دو چشمون پشت در دارم خدايا

 نه كاغذ نه خبر دارّم خدايا

 (70 :)همان                                   

 حسينا برای رسيدن به پيمان وصال، ابتدا در

معرض تهديد و دسيسۀ برادران معشوق قرار 

رود تا حكم نافذ شاه را  گيرد. به پايتخت مي مي

برای ازدواج بگيرد. دوباره به سرزمين معشوق 

 ماند. دوباره بر گردد. به پيمانش وفادار مي مي باز

ای از  هاله اثر دسيسۀ ديگر، پيمان پاكي عشق، در

های  تنش گيرد كه قهرمان دچار مي ابهام قرار

ق پيشين شود و به سراغ عش روحي و رواني مي

هايي كه در طرح داستان به  رود. تعليق خويش مي

 آيد، در راستای مبهم بودن خيانت از وجود مي

 سوی معشوق است؛ معشوقي كه دچار

شود و تا پايان، داستان به حالت  گويي مي پريشان

 ماند. تعليق مي

 

 کنشگر داستان الگوی

توان به سه دستۀ اصلي  ت را ميهای شخصي نظريه
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كنش، نظريۀ معنايي، نظريۀ  كرد: نظريۀم يتقس

داستان  كنش، در معتقدان به نظريۀ نظر اسمي. از

شخصيّتي نقشي برعهده دارد كه بايد آن را  هر

دهد. در حقيقت، شخص چيزی جز بازيگر   انجام

 رو، آنها شخصيّت را كنشگر اين نيست. از

(actant) (. پراپ 175: 1331 ت،نامند )اخو مي

شناسي  ريختنخستين كسي است كه در كتاب 

 كنشي را مطرح كرده ، نظريۀهای پريان قصه

، معنايي ساختاركتاب  گريماس در»است.  

است.  ه آوردگزارشي ساده و زيبا از نظريّۀ پراپ 

ا ، امكرد يک نوع ادبي واحد تأكيد مي پراپ بر

تحليل گيری از  هدف گريماس آن بود كه با بهره

زبان جهاني  معنايي ساخت جمله، به دستور

روايت دست يابد. وی به جای هفت حوزۀ عمل 

كند  پراپ، سه جفت تقابل دوتايي را پيشنهاد مي

كه هر شش نقش، كنشگر مورد نظر او را شامل 

ها را كه  كنشگر (. او173: 1387 )سلدن، «شود مي

تقابل هستند، چنين معرفي  دو با هم در به دو

 .3؛ )ابرياريگر(  Receiver/ فرستنده. 1كند:  مي

 Object/ موضوع. 3، نفع( )ذی Giver/ گيرنده

 .5 ؛)فاعل( Subject/ قهرمان .7؛ )هدف(

 Opponent/ مخالف .Helper  6/دهنده ياری

 )بازدارنده، رقيب(.

 اين داستان، فاعل در واقع همان گيرنده در     

مقابل مخالفان دهندگان در  )حسينا( است. ياری

گيرند و فاعل داستان را در راستای  مي قرار

كنند و  آرام( ياری مي )دل رسيدن به هدفش

دارند. عالوه بر  ِ اصلي را از سر راه برمي مخالف

 گری( و فرعي )برادران، های اصلي بازدارنده

آرام و سخنان پريشان  های دل )زنان(، دوپهلوگويي

كنشِ حسينا  بازدارندۀ مؤثّر درتوانيم  او را نيز مي

كند.  حسينا  قلمداد كنيم كه او را از هدف دور مي

 ها در گويي و به تبع آن، مخاطب، با اين پريشان

براساس نمونۀ »گيرد.  مي حالت ترديد قرار

كنشگر گريماس، قهرمان و ياريگر مكمّل 

دهنده، فرد يا نيرويي است  يكديگرند؛ زيرا ياری

كند تا مطلوب خود  ان كمک ميكه فقط به قهرم

ا ارتباط ين، نقش تكميلي دارد...؛ امرا بيابد. بنابرا

ميان قهرمان با بازدارنده، از نوع تضاد است؛ زيرا 

 ت،)اخو« كي با عدم ديگری همراه استوجود ي

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

آرام برای بازگردانده  زنده بماند و از طرفي دل

پا بزند.  به همۀ رقبا پشتد دن به حسينا، بايش

نگاه نخست بگوييم كه حسينا فاعل و  شايد در

ا ، امآرام است قهرمان داستان است و هدف، دل

درپي معشوق كه شخصيّتي پويا و  های پي كنش

آرام  زند. دل كنشگر است، اين قاعده را برهم مي

ساختار داستان  شدن به عشق، در پس از دچار

 های بسياری دارد: نفس حديثِ

 رفته چه وـش از نـببي وُل ای بيا

 درخته دایـشي و مست لـبلب كه

 گل بر گویَ دل مي راز لـبلب هـك

 سخته چه كردن  جدا ازهم يار دو

 (60:همان)                                              

سازد.  حسينا را از دسيسۀ برادرانش آگاه مي

شود. هنگام رفتن  در عشق ميآزمون پاكي  دچار

كند و سوار  حسينا برايش نان و آذوقه فراهم مي

 تازد: بر اسب به سوی حسينا مي
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 باد سموره ی سوخته حسينا

 دوره تو راه روی مي راه اين بر

 داری ازهـت نون به ميلي اگَه

 تنوره باالی هـب تـآروم دل

 (77: همان)                                   

 افتد كه او را رها نكند: نيز به پای حسينا مي

 برگرد ارـي وفايت ونـقرب هـب

 برگرد يار پايت دو هر ببوسُم

 نبودم نادان كودكي نـم هـاگ

 برگرد بار اين رمـخاط رایـب

 (60: همان)                                             

گيرد كه حسينا را  از مردان ايل كمک مي

 بازگردانند:

 دياريد اين مردمون كه شما

 بياريد را حسينا كَم بل رِدب

 نيايه حسينايم ميرزا اگه

 بياريد دسّش انگشتر همون

  ثوابه رفتن در كه قاصد برو

 خرابه من  حال  كه  قاصد  برو

 دلبر پيش در برو تعجيلي به

 عذابه در دمادم يارت بگو

 (61: همان)                                 

 زخم بر نمک و گردند مي باز سواران اما 

 : پاشند مي آرام دل

 تـرف يـم الر دُمـديـب را اـنـحسي

 تـرف مي وارـهم گهي و دـتن گهي

 بود خودش دسّ اسب افسارای دو

 رفت يـمُ  ارـي دسّ ز دـاليـن يـم و

 تـرف الر مي تـرف مي الر اـنـحسي

 تـرف يم دار الـخی  زهـنوم پيش به

 (63: همان)                                            

آيندۀ عشقش  رود تا از به نزد پيشگو مي

دهد و  آگاه شود. به خواستگارش پاسخ منفي مي

كند. زمانه و  سرايي مي فراق حسينا ترانه در

 كند:  چين را نفرين مي طبيعت و دسيسه

 قندۀ نرم بريزُم راهت سرِ

 كمربند تا خونين اشک بريزُم

 كِرد جدا  هم از تو و ما كس اون هر

 فرزند داغ نبينه تا نميره

 (66: همان)                                    

همان چشمۀ هميشگي،  كنار در ،در نهايت

كنشگر  ساختار آرام در ماند. دل چشم به راه مي

اين داستان، گاهي خود، هدف و گاهي فاعل 

پويای داستان( و  شود )به معنای كنشگر مي

توان  گريماس، مي گاهي نيز ياريگر است. به نظر

 عيني، به ساختارهايي كه در  عناصر روساختيِ از

اند و دارای معنا هستند،  عمقِ متن واقع شده

دو  و مفعول، هر  يافت. به نظر او فاعل  دست

توانند كنشگر باشند و نيز ممكن است چند  مي

باشد يا اينكه يک كنشگر، نقش واحدی را دارا 

 دهد شخصيت، كار دو يا چند كنشگر را انجام 

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

های  شويم و تحوّل رو مي زنجيرۀ روايي روبه

دوگانه  های  پايۀ تقابل را كه بر  اصلي روايت

های معنايي   مربعتوان در  مي را گيرد مي  شكل

ها،  ييِ همۀ داستانمعنا  كرد. در مربع  نمايان

كنشگرِ فاعل   مكانِ حركت، جنبش و تغيير

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

 حركت به سویِ ارزش معناييِ كنشگر را بررسي

)حسينا(  برای دستيابي به  كرد: قهرمان داستان 

ها را به جان  ، بايد سختيآرام( )وصال دل هدف

ها را تحمّل  خوشي(. او سختي )نقضِ بخرد

ا در ادامۀ راه ، امگويد مي« نه»كند و به فراق،  مي

داشتن  برای دستيابي به هدف، باز بايد ميانِ باور

 عفّتيِ او يِ معشوق و باور به بيبه پاكدامن

بار پاكدامنيِ معشوق را نقض  كند. اين  انتخاب

افتد و از ارزش  فراق مي مسير كند و در مي

شود و با معشوق بدرفتاری  معناييِ خود دور مي

 گشايد كه همۀ كند و زبان به نكوهشِ او مي مي

د تا بر ها او را به سوی فراق پيش مي اين زنجيره

شود و  رو مي )ياريگر( روبه اينكه با پيرمردی

نهد و  مي فراق( گام  )نقضِ دوباره در مسير وصال

)كشتن گری( به هدف  ام شرط معشوقبا انج

، اگر معشوق را در اين ی ديگررسد. از سو مي

های كنشي، عامل بدانيم، او نيز در  زنجيره

های داستان اندكي از راه وصال به دور  رفت پي

های خود دربارۀ بوسه  گويي افتد و با پريشان مي

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

هايي كه  نهد و او نيز در نكوهش مي وصال گام 

ا با ، امكند مثل مي شنود، مقابله به از حسينا مي

 های ديگری چون زاری برای حسينا، ياری كنش

گرفتن از مردان ايل برای بازگرداندن حسينا،  

)گری(، رفتن نزد پيشگو  زدن رقيب عشقي پس

 كند و هر و انتظار برای حسينا، فراق را نقض مي

)رسيدن به شيء  مسير  يک ردو كنشگر، د

 گيرند.  مي ارزشي خود( قرار

 

 گیری نتیجهبحث و 

كه از   از آنجايي آرام حسينا و دلداستان عاشقانۀ 

زبان راويان روستايي و به گونۀ شفاهي بازگو 

های  تفاوت در سليقه است، به خاطر شده 

. در طرح استراويان، دارای رواياتي گوناگون  

عاشقانه، روابطِ علّي و معلولي اين داستانِ 

گزيدن يا بوسه دادن  لب .شود مشاهده مي

مايۀ اصلي طرح داستان  معشوق به فرد ديگر بن

دليلِ   است و اين پيچيدگي و تعليق كه به

در  و شود های معشوق روشن نمي گويي پريشان

در را زيباست و خواننده  ،ماند ای از ابهام مي هاله

ا پشيماني معشوق از ، امدراد نگه ميحال تعليق 

اين عمل خواسته يا ناخواسته و انتظار برای 

آمدن حسينا و ازدواج نكردن با گری، خواننده 

 دهد.  را به سوی رفع تهمت سوق مي

مايۀ توطئه و خيانت معشوق، طرح  بن

های غنايي است و نوعي از  مشتركي در داستان

اره ای كه پراپ به آن اش گانه های پانزده داستان

داشتن طرح اين داستان با  .باشد ي، مكرده 

ق و تقريباً طرحي های نسبتاً مناسب، موف كنش

 های غنايي  است.  نمونه مستحكم و برابرِ

 / فرستندهكنشگرها در تقابلي دوسويه )      

 و( بازدارنده /دهنده ياری، قهرمان /هدف، گيرنده

 يگاه كه آرام دل مانند .هستند هيچندسو يگاه

 هم و فاعل هم و رندهيگ هم و است هدف هم

قهرمانان داستان . بازدارنده هم و گرياري

های خاكستری هستند؛ نه سياهِ سياه  شخصيت

آرام به كسي جز  سفيد. دل هستند و نه سفيدِ

دهد و در مقابل، حسينا هم  همسرش بوسه مي
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آرام را به بادِ نكوهش و مالمت و سرزنش  دل

كند و  را به او گوشزد مي گيرد و مكر زنان مي

گويند  كه مي -سوختگانِ مكتب عراقي چون دل

 -«مگس جايي نخواهد رفتن از دكُان حلوايي»

زند و به  كند و معشوق را واپس مي عمل نمي

رود. كنشِ معشوق بسيار  سوی عشقِ سابقش مي

آرام است كه  برتر و بيشتر از عاشق است. اين دل

رِپا نگاه دارد. اصالً كوشد تا عشق را س چندبار مي

نه عاشق.  ،گيرد اوست كه مورد آزمايش قرار مي

معشوق شخصيتي پويا دارد. معشوق در برابر 

بودنش  سخنان درشتِ عاشق از خود و زن

ا هنگامي كه سخن از رقيب ، امكند پاسداری مي

 -خود  چون همۀ زنان نوعِ -آيد عشقي به ميان مي

سرايي پناه  ناله افكند و باز به گريستن و مي سپر

كنشِ معشوق، تناسبات   ي پوياييِحتبرد.  مي

زند و او را  هم مي فكری و روانيِ عاشق را بر

ای برای عذاب  روانۀ دست يازيدن به وسيله

كند. از  معشوق و سپس آوارۀ كوه و بيابان مي

آيد.  تولّد و مشكالت قهرمانان سخني به ميان نمي

ز كودكي حسينا تنها در روايت رحماني، ذكری ا

 است.  به ميان آمده 

گونۀ دانای كل است؛ دانايي كه  روايت نيز از     

شود و گاهي  ها پنهان مي كالم شخصيت گاهي در

دهد. همين  از دانايي خود چيزی بروز نمي

های گوناگون كه حتي با پاپاني متفاوت  روايت

نقل شده است، نشان از اين موضوع است كه در 

يست كه آيا تهمتي بر معشوق نهايت مشخص ن

است. راوياني   اند يا واقعاً معشوق بوسه داده بسته

كردند و راوياني  پايان خوشي برای داستان بنا مي

پاياني تلخ هستند. زمان و مكان نيز  دارنيز دوست

تقريباً واقعي است و نشاني از پريشاني در زمان و 

 يگرهای غنايي د گونه كه در داستان مكان، آن

داستان نيز به  شود، نيست. جزئيات مشاهده مي

است؛ چون رنگ لباسِ  نسبت معمولي بيان شده

حسينا، قليان كشيدنِ او، نان پختن، تشبيهاتي 

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

موجودات خيالي و وهمي و جادويي نشاني 

نها شايد بتوان تعبيری كمرنگ از تبينيم.  نمي

باشد و   شت كه معشوق شايد طلسم شدهطلسم دا

نما   كند كه مناسبِ او نيست.  جام گيتي كاری مي

اندازد و  نيز همان زن پيشگويي است كه ريگ مي

 دهد.  آرام نويد مي بازگشت حسينا را به دل

 

   نوشتپی

 های گوناگونی که از داستان شده است:روایت

را روشن رحماني روايتي افغاني از اين داستان 

ای در بازار، تاجری را  كند. شاهزاده بازگو مي

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

بيند و شيفتۀ او  در شيراز دختر پادشاه را مي

گردد و موضوع را  شود. به شهر خود بازمي مي

نهد. شاه شيراز  با پدرِخود در ميان مي

ش و كند و گو خواستگاری شاهزاده را قبول نمي

بُرَد. پدرِ شاهزاده، لشگری  بيني قاصدان را مي

كند؛ ليكن از  گسيل مي برای جنگ با شاهِ شيراز

خورد. در اين ميان،  شاهِ شيراز شكست مي

شوند.  شاهزاده و فرزندِ سه سالۀ پادشاه گم مي

يابد و حسينا  پيرِخاركشي، كودكِ سه ساله را مي

 خوش صدای خاطر به شيرازگذارد. شاه  نام مي
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گزيند.  به فرزندی مي را او ،حسينا  خواندنِ  قرآن

گذرد و حسينا از دو دختر بازرگاني  چندی مي

شود  شود؛ حوری و پری. شيفتۀ پری مي آگاه مي

كند. روزی حسينا به شكار  و با او ازدواج مي

گذرد و پری خبری از حسينا  رود سه روز مي مي

دارندۀ خبر زند كه به  جار مي يابد. در شهر نمي

داری  دهد. مال از حسينا، سه كيسۀ صدتوماني مي

خواهد؛ بلكه سه بوسه  ا پول نمي، امآورد مي خبر

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

بازگشت از شكار با ديدنِ بانوی خود علّت 

شود. پری خواب  گزيدگيِ لب  پری را جويا مي

كند.  نميكند. حسينا باور  و ترس را بهانه مي

خانه بيرون  گويد و حسينا از پری حقيقت را مي

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

جان او  تابند و قصدِ ترك منزل حسينا را برنمي

كند و پری  پری را آگاه مي ،كنند. حوری را مي

 كند. پدر درنگ فرار مي هم حسينا را. حسينا بي

و شاهي را شود  حسينا از دوری فرزند كور مي

گذارد. پری كه باردار است  به وزيرش وا مي

آن سو نيز، حسينا با كشتي به  زايد. از پسری مي

ماند و دوباره به  رود و هفت سال مي شهری مي

رود و  گردد و به قصر مي شهر خود باز مي

گويد برو از مادرت  بيند و به او مي پسرش را مي

بيند  بپرس كه پدرت كيست؟ پری، حسينا را مي

رسد و پدر حسينا نيز  و به وصال دوبارۀ او مي

 )رحماني، شود روی خداوندی بينا ميـه نيـب

1337 :33.) 

در روايت استهباني داستان پاياني ناخوش     

برادر به نام حسينا و حقوری هستند.  دو .دارد

ا نازاست و همسرِ حقوری ، امهمسر حسينا زيبا

ی درحالي كه ا دارای فرزند است. روز، امزشت

بَرند، حسينا و  غذا مي زنان برای مردان خود

حقوری با كنايه، عيب و ايرادهای زنان يكديگر 

آنها شرط  نهايت، كشند. در هم مي  را به رخِ

ها، بندند كه پنهان از زنان، با آزمايشِ آن مي

عايشان را ثابت كنند. حسينا به خانۀ حقوری اد

طلبد؛ با واكنش  ميبستری رود و از زنِ او هم مي

شود. در عوض، زنِ  رو مي تندِ زنِ حقوری روبه

حسينا در برابر برات شاه، به حقوری بوسه 

گيرد.  آرام را گاز مي لهای د دهد و حقوری لب مي

آرام  پرسد و دل ت را از همسرش ميحسينا عل

كند. حسينا همسرِ خود  خوابِ آشفته را بهانه مي

آرام با مردی  كي دلدهد. پس از اند را طالق مي

ها،  تكند. پس از مد كا سياه ازدواج ميبه نام كا

ها و  شود و آوارۀ كوچه حسينا از كرده پشيمان مي

گردد و با آوازخواندن به دنبالِ همسرش  بيابان مي

بيند كه همسرش  ا مي، اميابد گردد. او را مي مي

رود و  است. به خانۀ او مي  زن كاكاسياه شده

دهد  م با زبانِ شعر به او هشدار ميآرا هرچه دل

د كه جانش در خطر است، تا خانه را ترك كن

كشد و  كند. كاكا سياه او را مي هي نميحسينا توج

به زندگيِ خود پايان  آرام نيز با همان خنجر، دل

 دهند دهد و دو دلداده با هم جان مي مي

 (.31: 1387 )درويشيان،

ن شده های ديگری نيز از اين داستاروايت

چون روايات طبسي، سيرجاني، سيستاني و  .است

 گلستانه، ؛1388 طباطبايي،؛ 1385 )خزاعي، . ...

 (.1381و مؤيدمحسني،  1387
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ل ساختار روايتي داستان بهرام و ـتحلي»

«. اسـۀ گريمـۀ نظريـپاي رـدام بـان لـگ

صص ،  61، شماره 18. سال پژوهي ادبي متن

105-83 . 

فرهنگ عامۀ (. 1381مؤيد محسني، مهری )
 شناسي. . كرمان: مركز كرمانسيرجان

. تهران: كله فرياد(. 1355ميهن دوست، محسن )

 شناسي ايران.  مركز مردم

 -دلبر شعر .(1333ناصح، محمدمهدی )
دفتر اول.  .های عاميانۀ بيرجندی دوبيتي

 .محقّق :مشهد

 های نگار، دوبيتي شعر(. 1333) ــــــــــــ

 . مشهد: محقّق.3. جلدعاميانۀ بيرجندی 

 :. تهرانهای نيمروز ترانهتا(. نيكوكار، عيسي )بي

 نشر وزارت فرهنگ و هنر.

 ای تاريخي بر ديباچه(. 1386د، ريچارد )ـهارلن

ترجمۀ ي از افالطون تا بارت. ـۀ ادبـنظري

بهزاد بركت. گيالن: انتشارات دانشگاه 

 گيالن.

. های محلي فارسترانه(. 1339همايوني، صادق )

 شناسي.شيراز: بنياد فارس
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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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