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 چکیده

گیرد. در برابر ادبیات رسمی، ادب ها قرار میآثار برجسته و فاخر ادبی در حوزۀ ادبیات رسمی کشور

های شود. قصّهای از فرهنگ، آداب، رسوم، عقاید و آمال عامۀ مردم محسوب میعامه است که گنجینه

پیکر نظامی گنجوی یکی از هفت د.شون، متمایز میرسمی ادبیات از که ی دارندهایمیانه، ویژگیعا

های میانی این منظومه که داستانشود؛ درحالیهای منظوم ادبیات رسمی محسوب میداستان

جام تحلیلی ان-توصیفی دای و با رویکراین پژوهش با مطالعه کتابخانههای ادب عامه را دارد. ویژگی

 این که در داد نشان بررسی پیکر  است. نتایجهای هفتحکایت ،پژوهش جامعۀ آماریگرفته است. 

 رنگ ضعیف،گرایی، پیها، کلیشخصیت ایستایی همچون عامیانه هایقصّه هایها، ویژگیحکایت

 شود.یماخالقی و نقش پُررنگ سرنوشت دیده  اصول یکسان، برتری نامشخص، زاویۀ دید و مکان زمان

 انۀادبیات عامی جزئی از پیکر،های ذکرشده در هفتتوان نتیجه گرفت که حکایتترتیب میاینبه

ها این حکایت توصیف، در و هنرنمایی تخیّل قدرت با نظامی و بوده است آن از پیش یا نظامی زمان

 .کرده است را بازآفرینی
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 مقدمه. 0

گرفته از فرهنگ مردم و بیانگر آرزوها، آمال، افکار، اخالق و ادبیات عامیانه نشئت

های عامیانه با تنوع در بیان، ذهن مخاطب را نوازش های هر ملّتی است. داستانعادت

دهد و به دلیل اهداف واالی آن، ازجمله آشنایی با فرهنگ ملّی، هدایت و می

 ت،یجذابعالوه بر  هاداستان این بررسیارزشمند و پُرمحتوا است.  آموزی، بسیارعبرت

ما را در و ساختاری داستانی  شناختی،جامعه شناختی،روان گوناگونهای از جنبه

رزوهای آ آمال و نویسی وداستان گویی،داستان اندیشه، ر،های تفکّشناخت بهتر شیوه

 .ساندرمیمردم یاری 

بخش مهمی از ادبیات است و کاربرد آن در ایران سابقۀ  ،یایران ۀهای عامیانهقصّ

کردند: خود دو هدف را دنبال می پیدایش زمان از هاو افسانه هاطوالنی دارد. قصّه

 گونهازاینبخشی »که این الف( سرگرمی؛ ب( گسترش فضایل اخالقی. باوجود

صلی ا ۀزمین، ر داردهای دیگعاشقانه یا جنبه ۀهایی است که جنبگذشترس ها،داستان

اثبات اصول  بیان و ،احسان، نیکوکاری عبارت است ازعالوه بر عشق  هااین داستان

 ی دارندهایویژگیها . این داستان(007: 0926)محجوب،  «مفاسد جلوگیری از اخالقی و

و  گراییمطلق ،ازجمله خرق عادت سازد،، متمایز میرسمی را از ادبیات هاآن که

ش گویی، نقیضعیف، کل رنگیعه، داشتن پاالسحوادث خلقها، یتصشخایستایی 

 آوری.پُررنگ سرنوشت و شگفت

پیکر و بسامد باالی بسیاری های هفتیات عامیانه در حکایتادبی هامؤلفهبررسی 

 و شفاهی یاتادب ها دراین حکایت اصلی ، بیانگر آن است که زمینۀهامؤلفهاز این 

 ها را بازآفرینیاین حکایت توصیف، در تغییر و نظامی با هوجود داشت مردم فرهنگ

 .کرده است
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 بیان مسئله و سؤاالت تحقیق. 0ـ0

تواند تا حدود زیادی می های عامیانه در ادبیات رسمیبررسی هدفمند عناصر قصّه

 رنگی از اینگیری شاعران و نویسندگان از ادبیات عامیانه را مشخص کند. پیبهره

وجو کرد؛ لیکن توان جستهای ادبیات رسمی میر بسیاری از داستانعناصر را د

 کننده خواهد بود.ها تعیینبسامد این ویژگی

پیکر های ادبیات عامیانه در حکایات هفتدر این پژوهش سعی شده است مؤلفه    

 ها پاسخ داده شود که:بررسی شود تا به این پرسش

 شود؟های ادبیات عامیانه دیده میویژگی پیکرهای میانی هفت. آیا در حکایت0

 است؟های عامیانۀ زمان خود، بهره برده . آیا نظامی از داستان4

 اهداف و ضرورت تحقیق. 4ـ0

کاررفته در ادبیات رسمی، باوجود اهمیت، چندان های ادبیات عامیانۀ بهبررسی مؤلفه

های ادبیات یکر مؤلفهپهای هفتمورد توجّه پژوهشگران قرار نگرفته است. حکایت

های میانی ها در حکایتبسیاری از این مؤلفهکه و به دلیل آن عامیانه را دارا است

روری ض هاهای عامیانه در این حکایتبررسی عناصر قصّه پیکر پرتکرار است؛ لذاهفت

 .به نظر رسید

 پیشینۀ تحقیق. 9ـ0

های پژوهشپیکر، ت هفتبا محوری واپردازی داستان هایشیوه نظامی و رۀدربا

 عباسی و واثق ،مشهدیازجمله  ،است شدهانجامهای مختلف متعددی از دیدگاه

 اند کهبه این نتیجه رسیده« پیکرنقد سوررئالیستی هفت» ۀدر مقال، (0926) عباسی

، لناخودآگاه از فنون سوررئالیستی چون رؤیا و تخیّ ۀیکر بـا اسـتفادپنظامی در هفت
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-جادویی، تصادف عینی، بی انگیز ور شگفتونمادها و روان ناخودآگاه، ام استفاده از

یباً ب ادبی سوررئالیسم تقرتکند که فنون مکمکانی حوادث، اثری خلق میزمانی و بی

 ای نمایان است.های آن با برجستگی ویژهداستانۀ در هم

 پیکردر هفت نگاهی به عناصر داستانی»عنوان  ای بادر مقاله، (0926) محمّدی 

گنبد را تحلیل کرده است و برای هریک شواهد های هفتعناصر داستانی قصّه« نظامی

ن میابدیل در پردازان بیز سرآمدان و داستانا معتقد است که نظامی و آورده درخوری

-های نگارش داستانگویی با برخی از شیوه، است که در ناخودآگاه خویش متقدمین

 است. نایی داشتهآش زیهای مدرن امرو

گنبد عناصر داستانی در هفت تحلیل»ۀ در مقال ،(0960) محمّدی پرور وگل

لب به این مط و اندگنبد را بررسی کردههای هفتهحاکم بر قصّ کلیساختار « نظامی

دن برای تازگی بخشی واست  ه بهره بردهه در قصّت قصّکنند که نظامی از سنّاشاره می

توصیفات بیرونی  های پویا،پردازیاز شگردهای صحنه خویش،های به داستان

 است. استفاده کرده رنگپید در های متعدّافکنیگره انگیز وحیرت

 «پیکرپردازی نظامی در هفتاسلوب داستان» ۀدر مقال ،(0926) علیجعفری قریه 

 پردازی،صحنه نمادگرایی، از دیدگاه نماد ور پیکهای هفتبه بررسی داستان

 د وپردازاثر میۀ مایدرون و گشاییگره وافکنی گره توالی حوادث و ،پردازیصیتشخ

ردازی پهای داستانرسد که بدیهی است که نظامی با اسلوبآخر به این نتیجه می رد

 ای را فراهم آوردهمجموعه ،ق خودالاستعداد خ با فکر و اما است؛ امروز آشنا نبوده

 پردازی او پی برد.توان داستان به قدرت و توانکه با بررسی آن می است

این اما  ؛اندپیکر پرداختهتهف تحلیل به گوناگونتاکنون محققان زیادی از زوایای 

پژوهش حاضر در این راستا  .استنشده  بررسی« عامه ادب هایمؤلفه»مثنوی از جنبۀ 

 نظامی تحلیل وپیکر های هفتحکایتهای ادبیات عامیانه را در مؤلفهدر نظر دارد 

 .کندبررسی 
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 های تحقیقبحث و یافته. 4

 پیکرهای هفتهای عامیانه در حکایتهای داستانبررسی ویژگی. 0ـ4

ن ایتفکیک از ادبیات رسمی هستند.  های انحصاری، قابلها به دلیل ویژگیقصّه

 گرایی در قهرمانان،مطلق ضعیف،رنگ پی خرق عادت،» از:اند عبارتها ویژگی

 ،هاشخصیتایستایی  ها،قهرمان و خلقی ات روحیغفلت از خصوصیّ گرایی وکلی

گفتن، نقش پُررنگ  همسانی قهرمانان در سخن ،مشخص نبودن زمان و مکان

قل از به ن عباسی)« آوری، استقالل حوادث و کهنگی مضمونسرنوشت و تقدیر، شگفت

پیکر از منظر های هفتسی حکایتدر این بخش از مقاله، به برر(. 41 :0969 ،یصادقیرم

 .پردازیمهای عامیانه میهای کلی قصّهویژگی

 گرایییکل. 0ـ0ـ4

ا که خواننده باست شده  سبب انهیعام هایدر قصّه پردازیشخصیتبه  توجه نکردن

 یاتکلبه شرح » ها. در این قصّهافراد مواجه نشود یدرون اتیّراجع به خصوص یالعاتاطّ

های و وقایع و خصوصیت هاموقعیتوضعیت و  جزئیاتشود و به می و احوال اکتفا

 0962)میرصادقی،  «شودنمی توجهیشریر،  هایشخصیتها و روحی و خلقی قهرمان

 .(76: الف

، «پرهیزکاری» مثل صفات کلی ها باگنبد، شخصیتدر حکایات هفت     

 قیاخال ریز نکات از اشوند؛ امفی میمعر «گریحیله»و  «زیبایی»، «سخنیشیرین»

 شود.اطّالعات زیادی داده نمی متفاوت، هایموقعیت در هاآن عملکرد شیوۀ و قهرمانان

 ه است:گوناین ،دهده میئارا شخصیتتعریفی که نظامی از این  ،«پوشانشاه سیاه»ن در داستا

 و بـــزرگ کامـــگـــار بـــود مـــلکـــی

ــتمهمــان بود بــا  گــل چون  دوسـ
 

 گـرگ بــا را مـیـش داده ایــمنـــی   

ــرخ گل در پوســتیخنده م  زد چو س
 

 (022: 0926)نظامی،  
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-یم که گسترعدالت نواز ومهمان یشاه ؛دارد کلیپادشاه حالت  در ابیات باال معرفی

 . در داستان گنبد زرد نیزشود ها نیز دیدههتواند در بسیاری از قهرمانان دیگر قصّ

 بدذات و گر،زن حیله: های عامیانه استاستاند کلی هایشخصیت ازجمله« پیرزن»

 .شودگاه باعث آزار او می آید وساز که گاه به کمک قهرمان میچاره

 بندهفری زیبا وۀ حصاری صفاتی چون سایر زنان دارد: شاهزاد «گنبد سرخ» داستان در 

. در ها جادوگری را نیز آموخته استو در کنار این زیبایی مانی استآرای معشوقه و

 ها جادوگران زن هستند.بیشتر حکایت

ــکرخنــدی      بـجـز از خـوبـی و شـ

 هــای جهــاننــامــهخوانــده نیرنــگ
 

ــت پــیــرایــۀ هــنــرمــنــدی     داشــ

 هــا و چـیـزهــای نهــان  جــادویـی 
 

 (406)همان: 

 هایتشخص ایستایی. 4ـ0ـ4

ها شکل گفتار آن اساس اعمال و اشخاص داستان کسانی هستند که داستان بر

یابند یا دچار انحطاط در مسیر داستان یا تکامل می هایتشخصاین  گیرد ومی

 غییریت هیچ بدون قصّه انتهای تا ابتدا از افراد عامیانه هایقصّه بیشتر ؛ اما درشوندمی

 همان کسیخواننده »مانند و می ثابت باقی روحی، و فکری خُلقیّات و خصوصیّات در

 «یابدها درمیشخص را با همان ویژگی شناسد، در پایان همانه میرا که در آغاز قصّ

 .(012: 0976)فرزاد، 

د تعدا و ایستا هستندهای یتشخص ازجمله، گنبدهفت در حکایات هایتشخص 

 هم چندان هایتل این شخصه تحوّالبتّ؛ شوندل میها در طول داستان متحوّکمی از آن

 هاییتشخص ر کنیزکان،سای پیرزن و کنیزک بدخو، شاه،ت. عمیق و دور از انتظار نیس

ل اندکی هستند که در این میان تنها کنیزک بدخو دچار تحوّ حکایت گنبد زرد

 کند.را رها می« خوییتوسن»و در آخر داستان  شودمی

ــن ــد تُرک توسـ  خویچون چنــان دی
 

ــن   ــوسـ ــرو سـ ــه سـ  بویراه دادش ب
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 (066: 0926)نظامی، 

 شخصیت شود.نمی دیده ر محسوسیتغیی شاه های درونیِو جنبهوخو خلقدر  اما

 .پیرزن نیز منفی است

و  شخصیتی ثابت «خیر و شر»یعنی  فام،اصلی افسانۀ گنبد صندل شخصیت دو 

مثالً شر در آغاز با خبث طینتی که دارد، آب را از خیر ؛ رفتاری همانند نام خود دارند

نیز همین شخصیت را دارد.  کند و در پایاندریغ و او را نابینا و تشنه در بیابان رها می

کند و در پایان داستان نیز با همۀ خیر نیز در تمام طول داستان مناسب نام خود رفتار می

 بخشد.او را می ،بدیِ شر

 بـا من آن کن تو در چنین خطری 

 ادشـــر یـــان نکته رفت بـــکخیر 
 

ــاموریخیر    کــایــد از نــام چون تو ن

ــتن کــــــرد حــالی ز   آزادش کشـ
 

 (461)همان: 

 ضعیف رنگپی. 9ـ0ـ4

ی موجود وابستگ» رنگ، نقل حوادث داستانی با تکیه بر روابط علّت و معلولی است کهپی

در نظر خواننده نیز ساخت  کند وم تنظیم میمنظّ عقالنی و طوربهرا  میان حوادث داستان

 و تعلّ ۀحوادث با رابط وقایع وۀ این مجموع. کندمی و وحدت هنری داستان را فراهم

ی، )میرصادق «استای، مرتّب و مستدل شده خورده و با الگو و نقشهمعلولی به هم پیوند 

 .(22: ب 0962

 ثحواد»که ضعیف است و عالوه بر این علّت و معلولی این رابطۀ های عامیانههدر قصّ

ست، ا نهفته و اعمال افکار پس در که نیستند، منطقی و معلولی علّت هاداستان این در

 در حوادث خارق عادتی که»همچنین  (.416: 0927 شمیسا،) «نیست و پیچیده استوار زنی

 0962 )میرصادقی، «کندرا سست میها هاستداللی حوادث قصّۀ افتد، شبکفاق میاتّ هاقصّه

 (.74: الف

 ۀنقط مهمانشپوشی تالش پادشاه برای کشف چرایی سیاه ،«گنبد سیاه»در داستان  

 الساعه نظیر تبدیل سبد به پرنده،حوادث خلق»ه ولی در ادام است؛ ماجرا رنگپیتی در قوّ
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 ای عجیب و دوربا واقعه ریزد ... پایان قصّه نیزشبکۀ استداللی داستان را در هم می

ه رنگ این داستان گشترسد. این امر نیز خود، باعث ضعف در پیاز انتظار به پایان می

 (.079: 0926)محمّدی،  «است

ان گاه بعضی حوادث در داست نیست.نیز چندان قوی  «گنبد سبز»رنگ افسانۀ پی

ی و هیچ توجیه منطقبیهمراهی ملیخا با بشر » مثالً افتد؛اتّفاق می ت قبلیبدون علّ

رنگ ساده و یافتن همسر ملیخا در شهری بزرگ از طریق چند تکه جامه، نشان پی

موجب شده مخاطب کنجکاوانه مترصد  ابتدایی این داستان است. هرچند این امور

نیز وجود امور خرافی  «گنبد سرخ»یت در حکا (.076-079)همان:  «انتهای داستان بماند

 اینرنگ یپ، منطقی مانند کشتن خواستگارانریا اموری غی جادو و، مانند طلسم

به دلیل وقایع  نیز «ماهان مصری» داستانِرنگ یپ. داستان را ضعیف کرده است

کۀ شب یرمعمول،غگیری حوادث و شکل نسانیاغیر هاییتشخصواقعی، و غیر عجیب

 (.076 یصتلخ)همان:  استداللی محکمی ندارد

 نامشخصمکان  زمان و. 2ـ0ـ4

های عامیانه دو عنصر زمان و مکان کارکردی ابزاری دارند و تقریباً هیچ هدر بسیاری از قصّ

ند و اها زمان و مکان فرضیهدر قصّ» دارند.ه نبر چگونگی پیشبرد حوادث قصّ خاصیاثر 

(. 76: الف 0962)میرصادقی،  «ها مربوط به چه زمانی استهص نیست که قصّخری. مشتصوّ

خواننده هیچ  و شوندمی توصیف کلی از دور و»ها نیز غالباً فرضی است و مکان قصّه

 ،مصر ،چین افتد:میفاق دست اتّاغلب حوادث در کشوری دور ندارد.جزییات شناختی از 

 (.99 :0967 ذوالفقاری،) «حلب، روم

 گفت شــهری اســت در والیت چین

ــان  ــهر مدهوشـ ــهر، شـ  نام آن شـ
 

ــتــه چو خلــد برین   ــهری آراسـ  شـ

ــیــه تـعزیــت  ــۀ سـ ــانخــان  پوشــ
 

 (090: 0926، نظامی)
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به زمان و مکان » دارند؛ اماتوالی زمانی  در روایت خویش پیکرهای هفتداستان 

ها است و نظامی در یادکرد زمان و مکان، عمدتاً جنبۀ کیفی آنن توجه نشده ها چنداقصّه

عنوان به(. 20: 0926)محمّدی،  «نهدوقعی نمی را مد نظر دارد و به جنبۀ عددی و کمی

دانیم ن شودو مکان نامشخص است که باعث میزمان نامعلوم نمونه در حکایت چهارم، 

 بودنمبهم و کلی  است. اینو در چه زمانی بوده  ، دختر کدام پادشاه«بانوی حصاری»

داد و این از  تطبیق دیگری مکان یا زمان هر بر شود بتوان آن راباعث می و مکان زمان

مانند  :لی استتخیّدر حکایات  ها نیزها و مکانبعضی از فضاهای قصّۀ عامیانه است. ویژگی

ری پوشان و پای که ماجرای پادشاه سیاههبود یا روض بیابانی که ماهان در آن گرفتارشده

 تاز در آنجا اتّفاق افتاد.ترک

 لحن یکسان گو ووگفت. 9ـ0ـ4

، تفاوتی میان افراد گفتن سخندر ». های عامیانه یکسان استهافراد قصّۀ هملحن 

: 0961 ،)رسولی امیرحاجلو اینالو «دپا و الابالی جامعه وجود ندارباالدست جامعه با افراد خرده

از همدیگر  گفتنشان سخنمکالمه و  ۀتوان از نحوها را نمیقهرمانطورکلی و به (02

-سخن مییکسان گفتاری  ۀبا شیو هاشخصیتگنبد نیز های هفتهدر قصّ تشخیص داد.

لحن  در ؛دارد گوناگونهای راویانی از اقلیم پیکر،های هفتکه افسانهاین باوجود و گویند

 ا وملیخ»لحن کالم  گنبد سبز داستان عنوان نمونه درشود. بهنمی ها تفاوتی دیدهآن

است حتی لحن راویِ حکایت نیز تفاوتی ندارد یا یکسان باوجود تفاوت عقیده باهم « بشر

های با سایر شخصیت ،موجودات خیالیباوجود « ماهان مصری»لحن سخن در داستان 

 گنبد یکسان است.هفت

 آوریو شگفتعادت  خرق. 6ـ0ـ4

های العاده و ایجاد اعجاب و شگفتی در مخاطب، یکی از ویژگینقل ماجراهای خارق

است؛ عادت  معنای خالف به عادت خرق»شود. های عامیانه محسوب میبرجستۀ قصّه
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، رزاد)ف «آیدو موازین عینی جور درنمی حسی تجربیات یعنی آنچه با محسوسات عقلی و

0976 :012). 

هایی ای که بالپرنده گیرد،وجود سبدی که راه آسمان می به،در حکایت روز شن

زدن مروارید بر در هر بار بال منقاری چون ستون دارد و های درخت وهمچون شاخه

ی هایتواند نمونهمی ،شوندهنگام نمایان میحوریانی که شب سرزمین و ریزد وزمین می

 .باشدعادت  خرقاز 

شدن از حقیقت نما و مطلع های انسانر ماهان با غولدیدا ،حکایت روز چهارشنبهدر 

-های رقصنده، تبدیل پریاژدها، ورود به سرزمین غول به شدن اسبها، تبدیلوجودی آن

 پذیر است.روی به عفریت، همگی در دنیای خیال امکان

ــب خویش نظر  کرد ماهان در اسـ

ــمحنزیر خود   ت و بالیی دیدــــ
 

 ؟مد پرزیر خود تا ز پایش چرا برآ 

ــتن را بر اژده  ایی دیدـــــخویش
 

 (429: 0926، نظامی)

 های شگفت که در آنجا دوباره دچار مادهیافتن به باغی جادویی با میوه همچنین راه 

ازجمله « چاه هزارپایه»و « بیابان دراز»های عجیب مانند شود، مکانغوالن و عفریت می

 های این حکایت است.آوریشگفت

 ایــه در او چــاهســــاری هزار پــ
 

 ناشــده کس مگر که ســایه در او 
 

 (426: همان)

 گراییمطلق. 7ـ0ـ4

های سوی خوبی یا بدی و ارائۀ تیپبه گراییمطلقها، یکی دیگر از مشخصات اصلی قصّه

 محبوب یا منفور است.

میانی وجود ندارد.  حدّ ،ند یا بداه یا خوبهای قصّقهرمان»های عامیانه در حکایت 

 .(72: الف 0962)میرصادقی،  «ه غالباً وجود ندارندهای نه خوب، نه بد، در قصّقهرمان

گرایش نظامی در »خوب یا بد هستند.  پیکر مطلقهای هفتدر داستان هاشخصیت

نی یع؛ های مثالی استاسوه ۀارائ سازی ومطلق جانببههای قهرمانان آثارش ژگییو بیان
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مطابق  ،های اودر داستان سخن، دیگر به است. گرخویچیزی که نظامی به آن  همان

 )حمیدیان، «شخصیتمطرح است نه  «سنخ» ،های فارسیپردازیمعمول داستان

061:0979). 

ها و صفات خود در حدّ مطلق و ازلحاظ ویژگی« خیر و شر»هایی همانند شخصیت 

خصیت ش»ستند و ه« نیکی و بدی، خیراندیشی و خباثت»آرمانی قرار دارند و نمونۀ اعالی 

 است.« وفاداری»در داستان گنبد زرد نمونۀ کامل « کنیز

ــت  ــم بندگی نگذشـ  از ره و رسـ
 

 یک سر موی از آنچه بود نگشت 
 

 (062: 0926، نظامی)

را و گمعنویت در داستان گنبد سبز نماد مطلق افراد عالِم« بشر و ملیخا»همچنین  

بدبین هستند و برخورد این دو شخصیت،  گرا، پرهیزکار خیرخواه و مغروردین عقلبی

 .دهدبدنۀ اصلی داستان را شکل می

 گراییرتقدی. 2ـ0ـ4

د آن را توانشده است و کسی نمیبه اعتقاد گذشتگان سرنوشت هرکس از پیش تعیین

قش ن هاهتقدیر و سرنوشت، در قصّتغییر دهد. این اعتقاد سبب شده است که مسئلۀ 

مرد » اندر داست هگرایی بیشتر از همرتقدیپیکر، های هفتکایتباشد. در حداشته  اساسی

رود و در آنجا با زنانی که به دلیل . صاحب با  اتفاقی به با  میشودمی دیده« پرهیزکار

ه ک شود. در ادامۀ داستان زمانیرو مینامشخص در با ِ او به نشاط مشغول هستند، روبه

که جوان تا آنکند اتفاقات عجیبی مانع ایجاد می آلود است،ای گناهجوان در پی رابطه

 .شودمیسرنوشت  ه و تسلیممتنبّ

ــایی داد   بخــت مــا را چو پــارسـ
 

ــد رهــایی داد   از چنــان کــار ب
 

 (909: همان)

به دلیل خبث طینت، خیر را در آستانۀ « شر»که شنبه، باوجود ایندر حکایت روز پنج

 رساند:دهد و حتی به مقام شاهی میرا نجات میکند، دست تقدیر او دادن رها میجان 
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 خواهی بخت تا چنان شد که نیک
 

ــاهی و تخت   ــاندش به پادش  برس
 

 (422: همان)

اعتقاد دارد و در پایان حکایت، این نکته را به شر یادآوری « سرنوشت»خیر به مسئلۀ 

 کند:می

ــنــۀ گــهـر بــرده      مـنـم آن تشـ
 

 بخــت من زنــده بخــت تو مرده 
 

 (461:همان)

گنبد »شود. در حکایت می دیده نیز پیکرهفت هایگرایی در سایر قصّهاین تقدیر 

 کالم بشر نشانۀ گرایش او به پذیرش تقدیر و تأثیر قضای الهی است:« سبز

 گفت بشر: این هم از قضای خداست 
 

 حکم او نگردد راســــتهیچ بی 
 

 (419 :همان)

 داند:تن یاری شایسته را از یاری بخت میبانوی حصاری یاف« گنبد سرخ»در داستان 

  بخت من بین چگونه یار من است
 

 کاین چنین یاری اختیار من است 
 

 (490: همان)

 حوادث یافتگیاستقالل. 6ـ0ـ4

این  .اندداده جایرا  یهای کوچک و مستقلههای بلند در دل خود قصّهبسیاری از قصّ

 عنوانبهتوانند دهند، خود نیز میرا تشکیل میی ه واحدقصّۀ که پیکر حالدرعینها هقصّ

یک  «بلقیس سلیمان و» داستانحکایت گنبد زرد، در  .محسوب شوندمستقل  ایهقصّ

حکایت اصلی باشد؛ یا حکایت  ازتواند داستانی مستقل خود می داستان فرعی است و

ی است. همچنین های فرعتقسیم به قصّهقابل« رنگ گنبد پیروزه»در افسانۀ « ماهان»

واند تمی« گنبد سبز»در داستان « همراهی ملیخا و بشر هنگام بازگشت از سفر»بخش 

 شود.یک حادثۀ مستقل در نظر گرفته 
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 کهنگی. 01ـ0ـ4

 اتهای دور و نامعلوم نیز یکی از خصوصیّبودن در غبار گذشته شدگی و محوفراموش

ها هنو و امروزی نیست و موضوع قصّ، هاهصّمعنا و مضمون ق» های عامیانه است.هاصلی قصّ

ۀ ندکنو منعکس است ازیادرفتههای دور و جوامع گذشته و کهنه و مربوط به زمان، قدیمی

: الف 0962)میرصادقی، « مردم آن روزگار است ۀو عقاید خراف ورسومآدابفرهنگ توده و 

ها به همراه موارد فسانهپیکر نیز فرضی بودن زمان و مکان وقوع اهفت حکایات در. (29

 های عامیانه باشد:گویای این عنصر قصّه تواندمی زیر،

 الف( اعتقاد به طلسم:

ــار بلنــد    کـرد در راه آن حصــ
 

ــمی چنــد  ــر زیرکی طلسـ  از سـ
 

 (402: 0926، نظامی) 

 شود:ب( طلسم با به چاه افتادن یا خرد کردن باطل می

  هر طلســـمی که دید بر ســـر راه
 

 بر اوفگنــد بــه چــاههمــه را چن 
 

 (446: همان) 

 ج( نعل در آتش انداختن برای جلب محبت:

ــاز   نعلــک گوش را چو کردی سـ
 

ــاز   ــم فگنــدی ب  نعــل در آتشـ
 

 (072: همان) 

بند کنند دیگر به خواب اگر کسی را خواب بند کردن کسی، به این معنی کهد( خواب

 رود تا هالک شود:نمی

 خواب غمزش به سحرکاری خویش 
 

 بســته خواب هزار عاشــق بیش  
 

 (066: همان)

خواهد او را نشیند و از رهگذران میپیرمردی که به کنار راه می پا:هـ( اعتقاد به دوال

دوش کنند. هرگاه رهگذری او را بر شانه گذارد، پاهایی به درازی سه گز و همانند مار قلم

د و در این حال رهگذر مجبور پیچگرد کمر رهگذر می کشد وپا بیرون میاز شکم دوال

 پا بندد:است کمر به خدمت دوال
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ــو، دوال   ســـایی کنگفــت برشـ
 

ــایی کن    ــب دوالپ  یـکـی امشــ
 

 (496)همان: 

 ۀ پریان:قصّو( اعتقاد به پری و 

  دیــدم از دور صــــد هزاران حور
 

 کز من آرام و صــابری شــد دور  
 

 (061)همان: 

 :ترسندیروز و آواز مر  م یو از روشن ندآییمدلخواه در هایکه به شکل یوانیوجود د ز(

ــبح دمید       تـا بـدانگـه کـه نور صـ
 

ــو رمــیــد    آمــد آواز مــر  و دی
 

 (469 :همان) 

تابو، به معنی مقدّس، قلمرو ممنوعه است. شخص یا چیزی مقدّس که شکستن حدّ »ح( 

تابویی  در گنبد سیاه، حریم ملکۀ پریان،. (420: 0926)شمیسا،  «آوردآن شوربختی می

کند، به هجران است که شاه نباید به آن تجاوز کند؛ اما چون پادشاه از حد خود تجاوز می

 شود.نشینی محکوم میگوشه و

ــی    مــن خــام از زیــاده انــدیشـ
 

ــی   ــادم از بیشـ ــه کــمــی افت  ب
 

 (077 :0926نظامی، ) 

 یریگجهینت. 9

 ها،شاهدخت زبان از دگنبهفت در که هایی استقصّه پیکر،مثنوی هفت مرکزی هستۀ

های ههای قصّها از دیدگاه عناصر و مؤلفهشود. در بررسی این افسانهمی نقل شاه بهرام برای

 دست آمد که: عامیانه این نتایج به

دو حکایت ساده و ایستا هستند و تنها در  همگی حکایتپنج  در هاشخصیت -

 .ا هم اندک استهتغییر در آن دهرچن است،پویا  قهرمان اصلی شخصیت

 کلی و مطلق ۀنمونها ها، کلی است و شخصیتهمۀ داستاندر  هاتوصیف شخصیت -

ی در داستانطور نمونه بهحتی  وهستند  صفاتی چون پرهیزکاری، خیرخواهی و زیبایی
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 هایی استهقصّ ۀهم کلی هایشخصیت ۀنمایندشخصیت، نام این دو  «شر وخیر »مثل 

 .استتضاد  بدی در که در آن خوبی و

 شده است،اشاره خاصیو اگر به شهر  است نامشخصها حکایت ۀمکان در هم زمان و-

 نیز خیالی و فرضیبیابان  و مثل با  ترجزئیهای کانارد. مثیری ندأدر روند داستان ت

 هستند.

در هر طبقه که باشند، یکسان است و از طریق  هاهای افسانهشخصیت افراد ولحن  -

ه است ک گوهاوگفتها پی برد و تنها محتوای ان به دنیای ذهنی شخصیتتولحن نمی

 متفاوت است.

دیده  هاحکایتبیشتر در  ،العاده و ایجاد شگفتی در خوانندهخارق حوادثوجود  -

 شود.می

معمول و تصادفی، ساده و ها به دلیل وجود حوادث غیرحکایت این در رنگپی -

 کمی ندارد.است و شبکۀ استداللی مح ضعیف

گرایی و کهنگی بعضی از مضامین و وجود خرق عادت، این نتایج به همراه تقدیر

د. آور توان جزء ادبیات عامه به شمارپیکر را میهای هفتدهندۀ آن است که حکایتنشان

ادبیاتی که منبعی ارزشمند برای آگاهی از فرهنگ، آداب، رسوم و زندگی اجتماعی گذشتۀ 

ها که در حقیقت چیزی جز هویت ملّی و انسانی ما و پاسداشت آن مردم ایران است

 رسد.نیستند، امری ضروری به نظر می
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