
 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازي علمي مجله
و زمستان، دومي، شمارههفتمسال )14پياپي(95پاييز

 نخوديي افسانه شناسي قصه

∗حسن ذوالفقاري

 تربيت مدرس تهراندانشگاه

 چكيده

 هـاي روايـت كـه اسـت ايرانـي جادويو سحر معروف هاي افسانهاز»نخودي«

 كوچكو نيمه موجودي قصه، ايندر. دارد وجود مختلف مناطقردآن گوناگون

 هاي روايتجز. بگيرد شاهازرا خودحق شودمي موفق وحشي حيوانات كمك با

ده جهان كودك ادبياتدر ايراني، و شـود مـي ديـده داستان اينازها روايت نيز

 واحـد غـازيآ هـا روايت تمام. است تامسون آرنه جهاني 715و 700 تيپ معادل

 مقالـه ايـندر. يابنـدمي ادامه متفاوت هاي كنشباو است قهرمان تولدكه دارند

 تيـپ(»شـاهاز سـتانيحقو نخودي« عنوانبا گروهسهدر موجود روايت هجده

 بـه) 700 تيـپ(»دزدانو نخـودي«و) جهانيكد بدون(»ديوو نخودي«،)715

از جـداي مقالـه ايـن هـدف. شودمي رسيبر داستاني هاي مايهبن ترين مهم همراه

 افسانهيك موردييهمطالع نمونهيهارائ ايراني، عاميانه كهنيهافسانيك معرفي

.است چاپي منابع براساسآن شناسي قصهو

رييتوار مايه،بننخودي،يهافسان:يكليدهاي واژه .شناسي قصهشناسي،تخشناسي،

 مقدمه.1
ج،شناسي قصه بن نبهبررسي هـا، هـا، روايـت مايـه هاي مختلف يك قصه از نظر عناصر،

و ديگر موارد الزم براي شناخت ابعـاد قصـه اسـت مايه درون،شناسي، مفاهيم ريخت . ها
مي قصه را كند بتوانيم قصه شناسي كمك و مقايسـه كنـيمو توصيفيخوببهها و تحليل

و پرهيجان قصه يا به دنياي رمزآميز و ژرف اليه درك. بيمها راه بـر هـا، ساخت داستان ها
ميآن اثرگذاريو جذابيت مي. افزايد ها هـا شناسـي قصـه شود مفهوم اين مطالعات باعث
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و دريافت پيام قصه سهل را هـاآنپيونـد،ها متني قصهايافتن روابط بين. شودتر آسانها تر
و افسانه ميهاي كهن با اساطير بن كند؛ همچنين روشن راهاآنها نيز پيوند مايه شناخت

و قصه مي با ادبيات جهان .سازد هاي جهاني ممكن
و آرنه 715و 700تيپ ايراني است كه معادل معروفهاي از قصه» نخودي« تامسون

و جادو در شمار قصه يهـاي از اين داستان روايـت هاي ايراني، در افسانه.تسهاي سحر
 پـردهو بخـش در هـر،چه در اصل داسـتان يكسـان هسـتند متفاوت وجود دارد كه گر

و توصيف تفاوت مييهايو كنشها ها اين داستان بـا آغـازي واحـد.ودش متفاوت ديده
مي طوربهكه تولد قهرمان است، در سه گروه روايت  :يابد مجزا ادامه

حق.گروه الف و از نخودي ؛)715تيپ(شاه ستاني
ب و.گروه ؛)ن كد جهانيبدو(يودنخودي
ج و.گروه .)700تيپ(دزدان نخودي

 تحقيق روشو پيشينه.2

و بررسي تيپيهدربار مارزلف،( شناسي اين داستان تاكنون جز نقل روايات مختلف آن
 بـا ديگـر هاي افسانهي درباره اما؛ پژوهي ديگري انجام نشده است داستانيهمقال) 1371

مي شده نگاشتهبكتا چندين شناختي روايت رويكرد توان بـه آثـار است كه براي نمونه
.كرد اشاره)1391( خديش،)1379( زاده حسن،)1380( آسابرگر
 مبنـاي شـفاهي، داسـتاناز موجـودي شـده چـاپ روايـت هجـده ابتدا مقاله اين در

 منـاطقدر ايـن داسـتاناز شفاهي روايتهاده هنوز البته؛است شدههداد قرار مطالعات
 موجـود هـاي روايـت شـود مـي بيني پيش. شوند آوري جمع بايدكه دارد وجود مختلف
 بـه توجـهباوها روايتي مطالعهازپس. باشد موجود رواياتاز خارج نبايد غيرمدون
 گـروههردر سپس،؛گرفتند قرار گروهسهدر روايات ها،آن تفاوتوها مايهبن اختالف
 هـاي جـدول ذيـل مـزدوج، هـاي كـنش رگـرفتن درنظباو پراپ شناسي ريخت براساس
.آمد فراهمها روايت قياسو تفاوتي زمينه تطبيقي،

 نخودي داستاني گانهسه هاي گروه.3

حق«. گروه الف.1–3 و »ستاني از شاه نخودي

كد روايت ستانيحق،اصلي داستانيهمايبن. است 715 الملليينبهاي اين گروه معادل
وونخـودك، نخـ نخودي، نيم. حاكم ظالم استاز پادشاه يا  ي ايرانـي هـا در افسـانه ... دو
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كهاي نخود نيمه بي اثر دعا، كمك درويش يا آرزوي پدربر است فرزند فقيـر يـاو مادر

و به كودكو كشاورز، شكن هيزم  شـده تبـديل كوچك ولي قويياز ديگ بيرون پريده
در.است مي به محلرا ابتدا غذاي پدرشاو كه بلندپروازانـه، پس از مـدتي، برد كار او
هموا.خواهد حق پدرش را از حاكم بگيرد مي نيروهاي طبيعـت از قبيـليهقادر است

و جانوران وحشي را در شكم و آتش و در زمـان خود آب  هـاآناز مناسـب جاي دهد
و هم ترتيب اينبهاستفاده كند بهيهاز از.وز شـودو بر حاكم پيـر درببردخطرات جان

يهوجـه مشـترك همـ وجود دارد كـهيهاي متفاوت روايتدر سراسر ايران، اين افسانه
حق،تولد عجيب، قدرت بلع: است مايهبنچندها آن و سـتاني از پادشـاه زيركي قهرمان

.يا حاكم ظالم
مي مشخصات روايت :توان ديد ها را در جدول زير

ها مشخصات روايت:1ي جدول شماره

منبععامل جادوياريگرشريرنام قهرمانمحل
و پلنگشاهنخودوكرماني.1 و شير 1353:122لريمر،قدرت بلعيدنشغال
وديووجبينيمتركمني.2 و گرگ سگ، شغال

دريا
1357:28جي،ديهقدرت بلعيدن

و آبشاهآنخوديبختياري.3 ــير ــاه، ش روب
رودخانه

1383:213نادري،قدرت بلعيدن

و دهقـاني،قدرت بلعيدن-شاهنخوديآذري.4 بهرنگـي
1358:96

ــرگ،حاكمنخودكنيممشهدي.5 ــاه، گ ــير، روب ش
پلنگ

1380:109بيهقي،قدرت بلعيدن

ــاه،پادشاهخروسجوجهانجوي.6 ــرگ، روب ــير، گ ش
كنشكدرياخ

انجـــوي شـــيرازي،قدرت بلعيدن
ج1383 55ص:2،

ــودكرمانشاهي.7 نخــــــ
نخودي

ببر، روباه، گـرگ، آبشاه
رودخانه

ــيان،قدرت بلعيدن :1375درويشـ
294

و آتشپادشاهآنخودككازروني.8 و شير انجـــوي شـــيرازي،قدرت بلعيدنشغال
2:313ج،1383

و گرگنوحشاهنخوديلري.9 و كبوتر 1358:18فال،فرخقدرت بلعيدنروباه
آگرگ، حوضچهشاهنخودياستهبان.10 و خندان،قدرت بلعيدنبي درويشيان

ج1383 ،15:200
ــاه،حاكملت خروسيشيرازي.11 ــرگ، روب ــير، گ ش

پلنگ
انجـــوي شـــيرازي،قدرت بلعيدن

ج1383 ،1:317

و»آخروس« نخود، جايبه قهرمان نام شيرازي، انجوي روايتدر جدولبه توجه با
 وجبـي نـيم،قهرمـان نـاميزن تركمني روايتدر است؛»خروس جوجه«و»خروسلت«
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بلكه يك وجـب،نباتي ندارد منشأوجه تمايز روايت تركمني آن است كه قهرمان. است
و دو وجب ريـش دارد  قه روايـتيهدر بقيـ. قد و نخـود نخـودي نخـودي،،مـانرهـا

.نام داردنخودك نيم
در تنهـا خـاص؛اي اشـاره يـا لقب بدون است حاكميا شاهها روايت تمامشرير در

را دراز عمر نوح).1358:18 فال، فرخ( نوح شاه: دارد عجيبينام شاه اين لري روايت
در روايت.استو طوالني دراز شاه ظلم دورانكه استآن غرض شايد. كندمي تداعي
 بـا در مجمـوع تركمني روايترو، ازاين؛حاكمياشاهنه است ضد قهرمان ديو، تركمني

هاسـت آغاز داستان نيز همسو با آن دسته از داستان.دارد اختالف ايراني هاي روايت بقيه
و هريك به دنبال چيزي  طلب پدر، كشتن ديو، نجات شـاهزاده(كه پدري سه پسر دارد

و .)تامسون آرنه 550كد(هستند ...) خانم، داروي بينايي
و آب اســت يـاريگر در تمــام روايــت از. هــا تركيبــي از حيوانــات وحشــي هريــك

كن وظيفه دارنديگران يار يـاريگر در روايـت تركمنـي،.دنـ يكي از شرور پادشاه را دفـع
ميكن خشكآب از موجودي به نام دريا جايبهدر روايت انجوي. سگ است  شـود ياد

گويـا. قهرمـان يـاريگر نـدارد،در روايـت آذري. كه معلوم نيست چه موجـودي اسـت
در ذاتـاً ايـن نيـرو. ها قـدرت بلـع اسـتتعامل جادو در تمام رواي.داستان نيمه است
هاي ديگر اكتسـابي يـا از طريـق دسـت يـافتن بـه به خالف داستان. قهرمان وجود دارد
.طلسمات نيست

 هاي گروه الف براساس الگوي پراپ روايتي مقايسه.3-1-1

و دوازدهبراساس الگوي پراپ داستان با بـه) هاي مزدوج با كنش(در شش مرحله كنش
ميشر :گيردح زير شكل
(β)غيبت-(α)ي آغازين صحنه.1
(↑)عزيمت- (B)ميانجيگري.2
 (F)دريافت شيء جادويي-(D)نخستين خويشكاري ياريگر.3
 (I)پيروزي- (H)كشمكش قهرمان با شرير.4
(↓)بازگشت-)(N حلّ مسئله.5
بي- (W)پاداش.6  (L)پايه ادعاهاي

د مير روايتاكنون هر مرحله را و مقايسه :كنيم هاي موجود مالحظه
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 (β) غيبت-(α)آغازينيهصحن.1

شرح روايتمحل

به زنش ميكرماني.1 خُرده آش بپز بيار دكان:گويدروزي مردي پزدزن آش را مي.يه
مي: گويدو مي يك نخود از توي.برد كاش پسري داشتم آش را براي پدرش

ميآ ميش و مي. گويد من پسر شما هستم پرد بيرون برد غذا را براي پدرش
.شودو پدر خوشحال مي

و دو وجب ريش داردتركمني.2 سه پسر دارد كه يكي فقط يك وجب قد .پيرمردي
روزي همسرش مشغول بـودادن نخـود.پيرمردي گاويار است كه بچه نداردبختياري.3

مي. است و او را مادر خطـاب يكي روي زمين را. كنـد مـي افتد زن ابتـدا او
مي بيرون مي و چون شوهرش مطلع روزي. دارنـد شود او را نگاه مـي اندازد

.بردغذاي پدرش را مي
ي نخودي راي درويشي كاسهزن به توصيه.شونددار نميو شوهري بچهزنآذري.4

و فردا بچه زير سر مي هـاي مختلـفو از زن بهانـه هاي زيادي متولد گذارد
مي. گيرند مي مي ريزد؛ زن همه را به تنور و آرزو كند كسـي اما پشيمان شده

كه باقي.باشد غذاي شوهرش را ببرد و بـه يكي مانده غذا را بـار االغ كـرده
.رساندپدر مي

ويك نخود نصفه روي فـرش مـي.كردن نخود استزني در حال پاكمشهدي.5 افتـد
وه پسردارشـده خوشـحال مـي زن از اينكـ. كند زن را مادر خطاب مي شـود

.خواهد غذاي پدرش را ببردنخودك از مادر مينيم
-انجوي.6
كه آش را برايزن آش مي.و شوهري بچه ندارندزنكرمانشاهي.7 پزد؛ اما كسي را ندارد

مي. شوهرش به دكان ببرد مي يكي از نخودهاي آش بيرون و گويـد مـن پرد
.برمغذا را مي

كـردن نخـودچي شـبزن در حال درست.شونددار نميو شوهري بچهزنونيكازر.8
وقتـي زن بـا خـود. افتد زيـر منقـل عيد است كه ناگهان يكي از نخودها مي

و خرما مـي كاش بچه: گويد مي بـرد، آنخـودك اي داشتم تا براي پدرش نان
.ردبآنخودك غذا را براي پدرش مي.بده به من تا برايش ببرم:گويدمي

به نام دادا ميلري.9 كه براي شـخمپيرزني زدن زمـين رفتـهخواهد براي شوهرش
و برايش ببرد اما كسي را ندارد در ايـن ميـان. است، نخودبرشته درست كند

.شومبي، من پسر تو ميسالم بي:گويدمييكي از نخودها كه بر زمين افتاده
و مردي بچهاستهباناتي.10 كه زن گريه.دشوندار نميزن كه چـراوزاري مييك روز كرده
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زن!ننـه، ننـه:گويدبچه ندارد تا براي پدرش در صحرا غذا ببرد، صدايي مي

كه يك نخود استكند ميكه دقت مي .بيند
به كمك هفت سيب درويش، شـش زن.مردي هفت زن دارد؛ اما بچه نداردشيرازي.11

يكي كـه نيمـي از سـيب را خـ و و نـيم ديگـر را خـروس، پسر كامل ورده
و نيمه پسري نيمه نصفه مي انسان زايـد كـه اسـم او را لـت خروسـي خروس
.گذارندمي

و تقليـد خارجي نحوه( داردروايت مشهدي بخش پاياني را اضافه كردن جـواهرات
.)پسر همسايه

سـه از حـداقل مـثالً تر از موارد مشابه است؛ نخودي با روايت مردم استهبان خالصه
و پادشاه  و گيرد درمينبردي كه ميان نخودي ، در اين روايـت فقـط بـه دو مـورد آتـش

 آتـش،ي آخـر نبـرد در ضمن خالف بيشتر روايات كه مرحلـه. است شده اشارهها مرغ
 گرفته انجامي اول است در اين روايت استفاده از آتش در مرحله) تنور، كاه دود، هيزم(

.است
.فقط پدر نخودو دكاندار است. چنداني با روايت اصلي نداردروايت كرماني تفاوت

(↑)عزيمت-(B)ميانجيگري.2
شرح روايتمحل

گويد اگر پسر مني برو يك غازِ من را از پادشاهبيند ميپدر كه پسرش را ميكرماني.1
.كندنخودي به سوي قصر شاه حركت مي.بستان

گتركمني.2 و پس نميديوي از پيرمرد پولي قرض دو پسر ديو براي گـرفتن.دهدرفته
به سراغ ديو مي و سـگش يـك. شـوند روند، امـا اسـير مـي حق پدر وجبـي

.روندرغم مخالفت پدر براي مبارزه با ديو ميعلي
به پدر كمك مينخودي در شخمبختياري.3 كند؛ امـا هنگـام كـار زيـر پهـن گـاوزدن

مي مي و دو ماه بعد پيدا .گـردد پـدرش مـرده اسـتيبـازم چـون. شود ماند
و انتقام خون پدر را بگيـرد تصميم مي به قصر شاه برود هرچـه مـادر. گيرد
و خودش مرده بياصرار مي .فايده استكند كه پادشاه پدرش را نكشته

و هرچه پدر داد مينخودي ميآذري.4 زند مـنرود تا طلب پدرش را از شاه بگيرد
.يده ندارداز شاه طلبي ندارم، فا

و از گاوها مراقبت مينخودك غذا را براي پدرش مينيممشهدي.5 گـاو روي.كندبرد
مي نخودي پهن مي و پدر او را نجات مي نيم.دهد اندازد كه بيند پدر نخودك

.غاز طلب پدرش را بگيردرود تا نيمفقير است به قصر شاه مي
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گجوجهانجوي.6 به نام آخروس براي رفتن انتقام خون پدر خود از پادشاه بهخروسي

.رودقصر مي
و براي پدر مـينخودي آش را روي سرش ميكرمانشاهي.7 پـدر از نخـودي.بـردگذارد

.اش را از پادشاه پس بگيردي مسيخواهد كاسهمي
به پـدر بـراي شـخمكازروني.8 ي گـاويزدن زمـين، زيـر تپالـهآنخودك هنگام كمك

كم مي ميافتد؛ او را پـدر شـكم گاوهـا را مـي. خواهدك درد؛ امـا نخـودك
مي. يابد نمي مي سرانجام تپاله را كنار و آنخودك را بيرون پدر زير. آورد زند

كه از مـن بـه: كند لب زمزمه مي و نيمي زور گرفتـه كاش پادشاه آن دو غاز
و به قصر پادشاه ميآنخودك اين حرف را مي.دادبود به من مي .ودرشنود

نخـود، ناهـار.ببربرايشراپدرتناهارگويدميوشودپيرزن خوشحال ميلري.9
ميبردميرا از حاال من پسر تو هستم، بيا ناهارت را بخـور تـا مـن: گويدو

مي. هم زمين را شخم بزنم گويد يك خروار گندم از شاه نوح طلـب پيرمرد
به. دارم نخود يكراست بـه شـهر شـاه. زور از من گرفتند سوارانش گندم را

.رودنوح مي
به صحرا مياستهباناتي.10 و مشغول شخمنخودي غذاي پدرش را گـاو.شـودزدن ميبرد

را او از زير پهـن گـاو فريـاد مـي. اندازد روي نخودي پهن مي و پـدر او زد
مي.دهد نجات مي كه كنار پدرش فهمـد كـه او غمگـين نشيند، مـي هنگامي

مي. است به. گويد ارباب مزد مرا نداده است پدر ي ارباب طرف خانه نخودي
.كندحركت مي

به زراعت ميشيرازي.11 و لـت خروسـي پـس از آمـوختن فنـون رزمشش برادر روند
.خواهد از حاكم باج بگيردمي

 (F)دريافت شيء جادويي-(D)نخستين خويشكاري ياريگر.3
شرح روايتمحل

مكرماني.1 كه مشغول شسترود تا سرِ جويي ميينخودو و از زني وشـو اسـترسد
مي. خواهد عرقچينش را بشويد مي را.گل ندارم: گويد زن آب جوي نخودو

ميبه خودش مي و و توره. رود كشد و گرگ او) روباه( در راه پلنگ هـم بـا
.رسندشوند تا به قصر پادشاه ميهمراه مي

وتركمني.2 و دريا روبهدر راه با شغال و سـگ يـكرو ميگرگ وجبـي همـه راشود
.بلعدمي

و شير را داخل شكمش ميبختياري.3 و ميدر راه روباه ي بـينآب رودخانـه.بـردكند
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مي .كشدراه را نيز به خود

-آذري.4
و پلنگ را در تاقچهمشهدي.5 و چـون زنـي حاضـري دلـش مـيدر راه گرگ نشـاند

به خود ميشود لباسش رانمي .كشدبشويد تمام آب رودخانه را
و دريا خشكانجوي.6 و دربين راه شير، گرگ، روباه كن بـه آخـروس ملحـق شـده

.نشينندي او ميتنهپايين
به دليل آنكه زني حاضر نميكرمانشاهي.7 آب رودخانه را شود كالهش را بشـويد،در راه

مي. بلعد مي كه و روباهي هم و گرگ خواهند با او بيايند، درون شـكمش ببر
.روندمي

آب رودخانه را درون شكم خود ميكازروني.8 و شير را هم.كشدبين راه چند تا شغال
.دكندر شكمش مخفي مي

وراهدرلري.9 .شوندميهمراهاوباگرگيوكبوترروباه
به حوضچهاستهباناتي.10 آب ميدر راه خواهـد او را بـايحـوض از نخـودي مـ.رسدي

مي. خودش ببرد مي نخودي تمام آب حوضچه را و رود تا بـه گرگـي خورد
مي. رسد مي مي. مرا هم همراه خودت ببر: گويد گرگ رو بپـر: گويد نخودي

.پِندمتوبرو.كندم
و پلنگي او را همراهي ميشيرازي.11 و داخـل شـكمشدر راه شير، گرگ، روباه كننـد

و لـت خواهد لباسش را بشويد اما زن سـرباز مـيمي از زني.شوند مي زنـد
به خود مي آب رودخانه را .كشدخروس تمام

 (I)پيروزي- (H)كشمكش قهرمان با شرير.4
شرح روايتمحل

وهااسبوهاخروسشاه، نخودو را پيش.غاز پدرم را بده:گويدبه شاه ميكرماني.1
ومي وحش باغ حيوانات از شكم نخودو بيـرون پلنگو روباهورگگ اندازد

و تمام مي  سـالمت نخـودو بينـدمي شاه صبح.كنندمي خفهرا حيوانات آيند
مي. نشسته و دود  كـه جـوييآب بـا امـا شـود اندازند تا خفه او را در آتش
 نخـودوكه دهندمي خبر پادشاهبه صبح. كندمي خاموشرا آتش بود، بلعيده
!استزنده

و طلـبش را مـيي ديو ميبه خانهكمنيتر.2 يديـو او را ابتـدا در النـه.خواهـدرسد
مي مرغ و گرگ از دهـان سـگ اندازد؛ ها، سپس در آغل گوسفندها اما شغال

و همه را مي را ديوِ خشـمگين قصـد خـوردن يـك. درند بيرون آمده وجبـي
آب دريا را رها مي و ديو غرق ميدارد، اما سگ .شودكند
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و ماديـاناو را پـيش مـرغ.خواهددر قصر پادشاه خون پدرش را ميبختياري.3 هـاهـا

و شير را فرامي. اندازند مي و همـه را مـي روباه را در تـوناو.خـورد خواند
آب درون شكمش آتش را خاموش ميحمام مي .كنداندازند؛ اما او با

رپولي طلب ميدر قصر از شاهآذري.4 او.انـدازدانبـار مـيا در آبكند؛ اما شـاه او
به درون خود مي آب را اندازنـد، امـا بـا كشد؛ سپس او را در تنور مـي تمام

.كندها آتش را خاموش ميآب
شود، شاه از او خوششنخودك مطلع ميي نيمقصر وقتي شاه از خواستهدرمشهدي.5

مي مي و او را به خزانه به خود آيد و چـون مـي فرستد؛ اما او خزانه را كشـد
مي فهمند، او را پيش مرغ سربازان مي و خرها و. اندازند ها بـه كمـك گـرگ
مي پلنگ آن مي. كند ها را خفه آب او را داخل آتش اندازند؛ اما او آتش را بـا

.كندرودخانه خاموش مي
به قصر ميهنگاميانجوي.6 و پادشاه ادعـايش را مـيكه آخروس شـنود، حكـمرود

ا مي به خزينهكند آببه كمك دريا خشـك.ي حمام بيندازندو را كـن تمـام
و خـروس پـس. كنـد خزينه را خالي مـي  هـا از آن آخـروس را ميـان مـرغ

و خروس فرستادن روباه همه آخروس با بيرون. اندازند مي ها را از بيني مرغ
به آغل گوسفندهاي پادشـاه مـي. برد مي را اندازنـد، گـرگ وقتي او را همـه
و شترها را هم شير پاره مي.درديم .كندگاوها

هـا،خروسپيشرااوشاه.خواهداش را ميي مسيدر قصر از پادشاه كاسهكرمانشاهي.7
.كنندميپارهراهاآنببروگرگوروباهامااندازد؛ميشيرهاوهااسب

به قصر ميكازروني.8 و خروسدهد او راپادشاه دستور مي.رسدآنخودك هـاميان مرغ
و گوسفندها بيندازند و شيرها را از شـكم بيـرون.و بعد گاو آنخودك شغال

مي مي و همه را خفه مي. كند فرستد هم. اندازد شاه او را ميان آتش آنخودك
آب غرق ميبا آب و قصر پادشاه را در .كندهاي شكمش آتش را خاموش

دهد او را پيشيابد، دستور ميرا درميدر قصر وقتي شاه نوح مقصود نخودلري.9
مي مرغ. ها بيندازند مرغ به روبـاه دسـتور مـي ها نخود را دهـد خورند؛ سپس
مي روباه، مرغ. ها را بخورد مرغ را ها را و گرگ روباه گرگ هم با لگد. خورد
مي اسب مي. شود ها كشته ي دهد آتشـي درسـت كننـد تـا الشـه شاه دستور

به دريا بريزندگرگ را در آن بين و خاكسترش را كبوتر از قصـر فـرار. دازند
مي مي و آب همراه خودش مـي كند و آتـش را خـاموش مـي رود . كنـد آورد

و كبوتر او را با نوك برداشـته نخودي هم از داخل شكم گرگ بيرون مي پرد
.بردو بيرون مي
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به قصر پادشاه مياستهباناتي.10 .خواهـدمـيرارشپـدطلـبشـعريبـاورسدنخودي

 بيـرون نخـودي شـكمازآب. بيندازنـد آتشدررااو دهدمي دستور پادشاه
در دوبـاره دسـتور مـي پادشـاه.كندمي خاموشرا آتشو آيد مي دهـد او را

مي. مرغداني بيندازند . نپـر رو كنـدم، نـرو تـو پنـدم: گويد نخودي به گرگ
.خوردها را ميگرگ تمام مرغ

وشاه دستور مي.خواهدخروسي از پادشاه باج ميلتشيرازي.11 دهد او را ميـان مـرغ
و اسب و گوسفندها و شـير لت خروسي. ها بيندازند گاو به كمك شغال هم

و پلنگ همه را خفه مي لـت. انـدازد شاه او را ميـان آتـش مـي. كندو گرگ
.كندهاي داخل شكمش آتش را خاموش ميخروسي هم با آب

(↓)بازگشت-)(N حلّ مسئله.5
شرح روايتمحل

و غاز پدرش را برداردپادشاه دستور ميكرماني.1 نخودو تمام خزانه را بـه.دهد برود
و به خانه ميخود مي .رودكشد

و بـا نجـات بـرادران بـه خانـهوجبي تمام گنج ديـو را مـيسگ يكتركمني.2 بلعـد
.گرددبازمي

به خزانه ميشاه از سر اجبار آنخبختياري.3 و تمام اشرفيودي را ها را در شـكماندازد
.گرددبه خانه برمي.ريزدمي

كه حريف او نميآذري.4 و تمام طالها راشود، نخودي را در خزانه رها ميشاه كند
به خانه برميبه خود مي و .گرددكشد

آب ميمشهدي.5 و نيمقصر را و به خانه برنخودك فرار ميبرد .گرددميكند
به خزانه ميانجوي.6 وي پـولآخـروس نيـز همـه.فرسـتدشاه ناچار آخروس را هـا

به خود مي و ميجواهرات خزانه را .رودكشد
ميپادشاه بهكرمانشاهي.7 به خزانه و تمام خزانـه را در شـكمش خـالياجبار او را فرستد

و به خانه ميمي .رودكند
و نـيمميپادشاه مجبوركازروني.8 شود آنخودك را ميـان خزانـه بيندازنـد تـا دو غـاز

و پول. پدرش را بردارد هاي خزانه را بـه شـكم آنخودك هم تمام جواهرات
و به خانه برميخود مي .گرددكشد

و گلهبعد از آن اسبلري.9 و گوسـفند پادشـاه را بـه خانـهها وي گـاو ي پيـرزن
.برندپيرمرد كشاورز مي

به او بدهد تا برودشود عالوه بر بدهيپادشاه مجبور ميباناتياسته.10 .اش، پول اضافه هم
.گرددنخودي خوشحال پيش پدرش برمي
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او هـم تمـام.شـود لـت خروسـي را ميـان خزانـه بينـدازدحاكم مجبور ميشيرازي.11

و پول به درون شكم خود ميجواهرات .كشدهاي خزانه را

بيادعاه- (W)پاداش.6  (L)پايه اي
شرح روايتمحل

يك اوماچو خوبي بپز، بده بخـورم بعـد مـرا چـوب:گويدبه مادرش ميكرماني.1
را. شاشم بزن، من برات اشرفي مي و اشـرفي مـي مادرش همين كـار كنـد

.شاشدمي
-تركمني.2
و ميمادرش برايش آش اوماج ميبختياري.3 و تمام اشـرفيپزد نهـا را بيـروخورد

و تا آخر عمر با مادرش بهمي .كندخوبي زندگي ميآورد
به بازار مينخودي با خوردن آش اماچ، طالها را بيرون ميآذري.4 و رونـدآورد

مي .خرندخواهند ميو هرچه
و با چوب بزند تا تمـامنخودك از پدرش مينيممشهدي.5 خواهد او را آويزان كند

ميجواهرات را بيرون بريزد؛ مي پسر همسايه اين را سكه خورد بيند چند
و با چوب بزند اما ميو از پدرش مي .ميردخواهد او را آويزان كند

-انجوي.6
به گردهكرمانشاهي.7 و تمام جواهرات را بيرون ميي نخودي ميمادر مشتي .ريزدزند

.كندنخودي ازدواج ميخودش هم با يك خاله
.دهدبا جواهرات به زندگي پدرش سروساماني مينخوديكازروني.8
-لري.9

-استهباناتي.10
مادر.خواهد چيزي برايش بياورد تا شكمش كار كنددر خانه از مادر ميشيرازي.11

مي چنين مي و لت خروسي جواهرات را بيرون دختـر همسـايه. ريزد كند
مي اين ماجرا را مي و از مادرش كار را انجـام دهـد امـا خواهد همان بيند

.ميردمي

ب.3-2 و ديو«.گروه »نخودي

و ديو«صبحي روايتي از اين داستان را با نام اسـت؛ نقل كردهي اندكاختالفبا» نخودي
مي نخودي براي خوشه در اين روايت، مي چيني و گرفتار ديوي ، صـبحي:نك( شود رود

ج1323 و نخودي كاردرعامل جادو همچنين).383ص:1، خود غـول با هوشنيست
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در. هاي اين روايت آوردن آب با غربيل است از تناقض. فريبد را مي مشابه ايـن داسـتان
مي»حسين كوچيكو«زرند كرمان به نام  و جـاي بـه شـود كـه روايت نخـودي معـروف

مييهنحو  منشـأ حسـين.)210: 1383، نـادري:نك(گيرد تولد او حسين كوچيكو قرار
و فقط كوچك نباتي  چـاقو،بر سر راه ديوكه دو برادر هم دارداو. تر از بقيه است ندارد

ميو و سبو روايـت.دكنـ غـرق مـيراو ديـو شـودميسبو به دريا بدل؛اندازند نمك
، ديـو كشـتهآن در بخـش پايـاني كـه اسـت»آفس سـوقه«تفرشي همين داستان به نام 

.)199: همان:نك( شود نمي
ب براساس الگوي پراپ روايتيهمقايس.2-1–3  هاي گروه

ودهبراساس الگوي پراپ داستان با به شـرح) هاي مزدوج با كنش(در پنج مرحله كنش
:گيرد زير شكل مي

(β)غيبت-(α)ي آغازين صحنه.1
(θ)همدستي-(η)فريبكاري شرير.2
(↑)عزيمت-(C)ي آغازين مقابله.3
ش.4  (I)پيروزي- (H)رير كشمكش قهرمان با
 (U)مجازات- (Pr)كردن تعقيب، دنبال.5

مي اكنون هر مرحله را در روايت و مقايسه :كنيم هاي موجود مالحظه
(β)غيبت-(α)ي آغازين صحنه.1

شرح روايتمحل

و شوهري بچه ندارندصبحي.1 و بهروزي يك نخود از ديزي بيرون مي.زن پرد
زنزن. شود دختري تبديل مي خواهنـد مـي هاي همسايه بـه تمسـخر از

آن دختر نداشته چينـي بـه صـحرا هـا بـراي خوشـه اش را با دخترهـاي
مي. بفرستد مي! مرا بفرست: گويد ناگاه نخود را زن خوشحال و او شود
.فرستدها ميبا بچه

به اسمزرند كرمان.2 يكي كه سه فرزند دارند و شوهري هاز همـحسين كوچيكوزن
بـراي هيـزم شكسـتن راهـي جنگـل روزي دو بـرادرش.ريزتر اسـت

.شوندمي
مـادرش او را بـه خـاركني.آفس سوقه يا نخودي پسـر پيرزنـي اسـتتفرشي.3

.سپارد تا برايش كار كندمي
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(θ)همدستي-(η)فريبكاري شرير.2

شرح روايتمحل

و بچهصبحي گرگ اما بـه قصـد خـوردني خطرها را به بهانهدر راه ديوي، نخودي
.بردي خود ميبه خانه

.بردي خود ميها را به خانهديو آن.شونددر راه گرفتار ديو ميزرندكرمان

به شكل پيرزن استي خاركن گرفتار ديوي ميدر خانهتفرشي كه .شود

(↑)عزيمت-(C)ي آغازين مقابله.3
شرح روايتمحل

آورد؛ از غـول،اي مـينخـودي هربـار بهانـه.وابندخهمه جز نخودي ميصبحي.1
آب با غربيل مـي و آوردن تـا. خواهـد حلوا، نيمرو، درياي نور، كوه بلور

و دخترها اسباب ديو مي و فـرار قيمتي ديـو را برمـي رود، نخودي دارنـد
.كنندمي

به بهانهزرند كرمان.2 خواهد باو ميمثالً از ديخوابد؛هاي مختلف نميحسين كوچيكو
و تا ديو مي آب بياورد .كندرود با برادرانش فرار ميالك برايش

و هربار از ديوكردن آفس سوقه را دارد؛ اما او نميديو قصد خوابتفرشي.3 خوابد
يك چيزي مي آب خواهد؛ و بار ديگر چون ديو. آوردن با غربيل بار خاگينه

.كندرود آفس سوقه فرار ميمي

 (I)پيروزي- (H)مكش قهرمان با شريركش.4
شرح روايتمحل

تنهـاوگذاشـتهجـاطـالقاشـقيـككـهآيـدمـييـادشنخوديراهوسطصبحي.1
 تـا بيـاورد تركـه جنگـلازتا رودميو كندمي جوالدررااو ديو. گردد برمي

 خـود جـايرااي بزغالـهو شـكافد مـيرا جوالدر نخودي. بزندرا نخودي
.ميردميبزغالهوزندميرابزغالهديو.شودميپنهانوذاردگمي

زرنــــــد.2
كرمان

-

و گرفتار ديو ميبازمي.گذاردآفس سوقه شالش را جا ميتفرشي.3 .شودگردد
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 (U)مجازات- (Pr)كردن تعقيب، دنبال.5
شرح روايتمحل

ربيند بزغالهديو چون ميصبحي.1 و از او مـيا پيدا مياش را كشته، نخودي پرسـدكند
كن، نان تازه بپز، مرا بگذار الي نان تنور را آتش: گويدچه طور بخورمت؟ مي

به تنور مي.كندديو چنين مي.تازه .اندازدنخودي از پشت ديو را
زرند.2

كرمان
و ســبوي آب.كنــدهــا را تعقيـب مــيديـو آن و نمــك سـر راه ديــو، چـاقو

و سبومي و ديو را غرق ميبه دريا بدل مياندازند .كندشود
اي را جـاي خـودبـا فريـب گوسـاله.كنـدديو آفس سـوقه را در جـوال مـيتفرشي.3

.گذاردمي

ج.3-3 و دزدان«.گروه »نخودي

و جهان است به نام داستان ديگري در افسانه  700معادل كـدكه»يبندانگشت«هاي ايران
و بروز مشـكل مثـل گـروه الـف.تاستامسون آرنه دو هـردر: اسـت وضعيت آغازين

 هوشـمند بسـياري،كـوچك عـيندر كـه شـوندمي متولد العاده خارقيقهرمانان داستان،
از پـس آن،كـه در نقـل كـرده»نخودو«از اين داستان را به اسميروايت صبحي.هستند

بـه دو رهگـذر بـرد، او را بـه خواسـت خـودش كه نخـودو بـراي پـدرش غـذا مـي آن
مي؛فروشند مي و سپس با چند دزد همراهي ميهاآنكند دهد، بعد داخل شكم را فراري
مي گاو هر شودو گرگ ميو در ايـن.)520: 1323صـبحي،: نـك( دهد دو را به كشتن

و ذكاوت خـود بهـره مـي،روايت و بـر آدم قهرمان از نيروي هوش هـاي بـزرگ گيـرد
و دزدان( و درنـده) گاو(جثه ان بزرگ، حيو)خريداران پيـروز) گـرگ(و حيـوان قـوي

مي. شود مي هاي در بخش قصهوا.كند صبحي روايتي از اين داستان را با نام فسقلي نقل
مي»پسر انگشتك«ملل نيز داستان  : نـك( آورد كه روايت روسـي همـين قصـه اسـت را

ج1387، صبحي  كـودك بچلـك اسـت نـام،در روايت بلوچي همين داستان.)2:699،
.)164: 1388افتخارزاده،:نك(
ج براساس الگوي پراپ روايتي مقايسه.3-1–3  هاي گروه

مي در چهار مرحلهبراساس الگوي پراپ داستان :گيرد به شرح زير شكل
(β)غيبت-(α)ي آغازين صحنه.1
(θ)همدستي-(η)فريبكاري شرير.2
(↑)عزيمت-(C)آغازينيهمقابل.3
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 (U)مجازات- (H)كشمكش قهرمان با شرير.4

(β)غيبت-(α)ي آغازين صحنه.1
شرح روايتمحل

و مردي هيزم1صبحي.1 به آن.شكن آرزوي فرزند دارندزن ها فرزنـدي بـاهوشخدا
مي اندازه به مي. دهدي يك شست دست خواهـد از آن بـه روزي از پدرش

و بار االغ كنـد فسقلي از فردا با سرعت چنين مـي. كند بعد او هيزم بشكند
).1323صبحي،:نك(

زايـد بـهاي مـيزن بچـه.دارنـدشكن فقيري با همسرش آرزوي بچههيزم2صبحي.2
و صــورتش بــه انــدازه و شــوهر.ي يــك نخــود انــدازهي يــك شســت زن

كه هيـزم. گذارند خوشحال اسمش را نخودو مي شـكن بـا نخـودو يك روز
مي جنگل، هيزم روند مي كاش كسـي را داشـتيم كـه«: گويد شكن با خودش

مي چرخ هيزم به جنگل مي»آورد شكني را :نك(كند؛ نخودو فوراً اين كار را
).1387صبحي،

و پيرزني با هم زندگي ميروسي.3 روزي پيرزن هنگام خردكردن كلـم،.كنندپيرمرد
و به كـودكي تبـديل مـي انگشتش را قطع مي پسـر روزي بـراي.ودشـ كند

به كمك پدر ميشخم .رودزدن
و ريـزه بـه نـام بچليـك دارنـدبلوچي.4 و شوهري فرزنـدي كوچـك بچليـك.زن

.خواهد براي پدر غذا ببردمي

(θ)همدستي-(η)فريبكاري شرير.2
شرح روايتمحل

كه زرنگي فسقلي را مي1صبحي.1 .اه بخرنـدخواهنـد او را بـراي شـبينند، مـيدو نفر
.فروشدشكن با اصرار فسقلي، او را به قيمت خوبي ميهيزم

و از هيـزمدو نفر عابر با ديـدن نخـودو سـورچي تعجـب مـي2صبحي.2 شـكنكننـد
شـود، امـا نخـودو آهسـته خواهند او را بفروشـد؛ او ابتـدا راضـي نمـي مي
سـ گويد مرا بفروش هرطوري شده برمي مي به ده يكهگردم؛ پس نخودو را

.فروشدطال مي
و ميارباب تعجب ميروسي.3 رغـم ميـل پـدرش او راعلي.خواهد او را بخردكند

.خردمي
آب از گرگي كمك ميبلوچي.4 و شرط مـيدر راه براي عبور از وخواهد كنـد نـان
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به او دهد مي.ماهي كه گرگ فـرار مـيبا فرياد از پدر كمك وخواهد كنـد
به پدر مي .رساندغذا را

(↑)عزيمت-(C)ي آغازين مقابله.3
شرح روايتمحل

و الي علف پنهان ميفسقلي بين راه فرار مي1صبحي.1 .شودكند
و در سـوراخي پنهـان مـيميبين راه نخودو فرار2صبحي.2 كنـار سـوراخ.شـودكند

مي مي آن.ي قاضي دزدي كنند خواهند از خانه شنود دو نفر هر ظـا هـا بـه بـا
به خانه همدست مي و چون مي شود راي قاضي رسـد بـا دادوفريـاد دزدهـا
و ميفراري مي .خوابدها ميرود انبار الي يونجهدهد

و زير علفي پنهان ميپسر از جيب ارباب فرار ميروسي.3 .شودكند
به شتر علـف دهـد، همـراه علـف داخـل شـكم شـتربچلك كه ميبلوچي.4 خواهد

.شود تا با مدفوع شتر پسرك بيرون بيايدر منتظر ميپد.رودمي

 (U)مجازات- (H)كشمكش قهرمان با شرير.4
شرح روايتمحل

و صاحبش گاو را ميسروصدا مي.بلعدگاوي هنگام چرا او را مي1صبحي.1 .كشدكند
مي بالفاصله از شكم گاو بيرون مي و گرفتار گربه از داخـل شـكم. شود پرد

ميگربه  به فالن زند اگر گرسنه فرياد و نشاني خانه اي را جا برو ي خودشان
و فسقلي را نجات ميشكن گربه را ميبا فريادش هيزم.دهدمي .دهدكشد

صبح خدمتكار يك دسته يونجه را كه نخودو اليش خوابيده بود بـه خـورد2صبحي.2
مي نخودو از تو شكمبه. دهد گاو مي كه شير گاو. زندي گاو فرياد خدمتكار
مي را مي مي دوشيد و سر گاو را مي. برد ترسد . اندازد خاكروبه شكمبه را هم

مي گرگ گرسنه : زنـد نخودو از شـكم گـرگ فريـاد مـي. بلعد اي شكمبه را
ي پدرش راهنمايي سپس گرگ را به خانه خورد؛ي گاو را سگ نمي شكمبه

و با فرياد هيزم مي مي كند و پدر با تبر گـرگ را مـي.كند شكن را خبر كشـد
.آوردنخودو را درمي

وپس گرفتار ميگرگ از آن.بلعدگرگي گرسنه او را همراه علف ميروسي.3 شـود
به گله حملـه كنـد پسـر انگشـتك فريـاد مـي هرگاه مي و گلـه خواهد كنـد

بي. رمد مي كه از گرسنگي مي گرگ از رمق شده بود، از پسرك خواهش كند
به خانه.رون بيايدشكمش بي نزديـك.كنـدي خودشان هدايت ميپسر او را
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و بـا و مادر گرگ را كشـتند و با فريادش پدر ده از دهان گرگ بيرون پريد

ن .)2:699ج،1387صبحي،:نك(اي را براي انگشتك دوختندتنهيمپوستش
-بلوچي.4

 داستان شناسي روايت تحليل.4

آن گشايي گرهو است هرميها روايت ساختار مي سريع بسيارها در  افتد؛ همچنـين اتفاق
و داسـتاني جاذبهبه روش اين.تاس يافته اختصاص افكني گرهبه داستان روايت بيشتر
ي مايـه درون. موضوع اين داستان اسـت ظالماز ستانيحق. كندمي كمك خواننده كشش
كه ضعيف موجوديي نيز درباره قصه  گرگ، همچون ديگر موجوداتي همكاريبااست
از سـتانيحق اجتماعي، منظراز. بگيرد شاهازرا خودحق شودمي موفق...و روباه شير،
 توانـد مـي خردو نيمه موجودي وقتي كندمي گوشزدكه است داستانيهنهفت پيام ظالم،
 كـار ايـنربـ كنند، اراده اگر مردم بنابراين بازستاند؛ قدرتمند پادشاهيازرا خود حقوق
،غول،ديواز ترس اوالًكه است اين كودكان برايآن تربيتي هدف. هستند تواناتر بسيار
 دهـدب يـاد هـاآن بـه آنكه ديگرو بزدايد آنان وجودازرا خيالي موجودات ديگرو جن

.شد پيروز مشكالتبر هوشمنديو زيركيبا توانمي كوچكي باوجود
 بـراي شـدن راهـي،كار محلبه پدر غذاي بردن،ديگاز دعا اثربر نخودي نيم تولد
 جـانورانو آتـشوآب دادن جـاي،او بـا حيوانـات همراهـي،شـاهاز پدرحق گرفتن
. پيرنـگ داسـتان اسـت حاكمبر پيروزيو ادعا طرحو درباربه رفتن،شكمدر وحشي
 بيشـترگيشـد كانوني. است بيرونيو دروني ديد عمقو شخص سومديد قصه نيز زاويه
 داسـتان،گونـاگون هـاي روايـت براسـاسو حـال درعين. است اصلي قهرمان محور بر

.ستا نيز محور كنش
.شويممي آشناوابا غيرمستقيمكه نخودي؛ مثلاست غيرمستقيمها پردازي شخصيت

در همـه روباهو شيرو گرگ. هستند منفعلو ايستا بعدي،تك ساده،ها شخصيتي بقيه
و خطـي هـا روايـت زمـان. زند نميسر آناناز گفتاريو رفتارو هستند ودينخ فرمان
.است داستان اتفاقات ديرشاز كمترهاآن زماني ديرش

 زمـين پادشـاه، قصـرِ كشـاورز،ي خانـه. است نامشخصها روايت جغرافيايي مكان
 تمـامانزبـ.دافتـ مـي اتفاقهاآندر داستاني هاي مايه نقشكه است مكانسه كشاورزي
 بـر خـوبي بـه هـاآن تفاوتوها روايت اينيهمالحظبا. است عاميانهو سادهها روايت
 محلـي هاي روايتدر. بريمميپي قصه كششو افزايي هيجاندر راويان خالقيت ميزان
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و هـا افـزوده هـا، كـالم تكيـهو امثـالو اصطالحاتو منطقههر خاص گويشبر عالوه
 تكـرارازراآنو افزايـد مـيه قصـ مالحـتو حسـن بـر رمـانقهي خوشـمزه كارهاي
.آورد درمي

يهاندازبهكه كودكي: شودمي ديدههم قصه ايندر عامه هاي داستان معمول تناقض
 ايـن فـانتزيو طنـز عامـلدو. دهد انجام بزرگي كارهاي است قادرو است نخود يك

 غــولاز نخــودي ديــو،ودينخــو روايــتدر. اســت كــرده مــردم محبــوبرا داســتان
دوو قـد وجـبيك قهرمان تركمني، روايتدر. بياوردآب غربيلبا برايش خواهد مي

: نـك( دار ريـش كـودك: آيـد مـي شـماربه داستاني هاي تناقضازكه دارد ريش وجب
.)28: 1357 جي، ديه

 جـزن،آدر دخالتو داستانبه هايي نقشوها بخش افزودنبا منطقههردر راويان
 اغلـب مثـل شـنو روايـت.برسـانند دار حـقبهراحق دارند قصد مخاطب كردن سرگرم
و شـاه بـر زرنگيو جثهآنبا نخودي وقتي. ندارد دخالتيهمها روايت ايندر ها، قصه

و منـدي قدرت نمـاد تـوان مـيرا نخـودي.ديابـ مـي آرامـش شـود، مـي پيروزاو قدرت
.است نخوديو پادشاه نيز ميان اصليبلتقا. دانست ضعيفانهوشمندي برخي
و سـختيبا معموالً قهرمانان تولّدي گوناگوني دارد؛ براي مثال،اه مايهنباين روايت

 خـوابي ديـدنيا پيري دعاي مددبه خداوندو است فرزندبي شاه. است همراه دشواري
بي تبركي خوردنيااي صدقه دادن يا . شـود نـددار مـي فرز،فرزنـدي پس از ساليان دراز

مي،معموالً نيز پس از تولّد فرزند از پيشگويان وضع عشّاق را در آينده پيشگويي و كنند
و غم يا گرفتاري مي هاي عشق .دهند او خبر

بن،تبديلو دگرديسي يكي از باورهاي اساطيري.هاي اين داستان است مايه از ديگر
و تغييـر در افسانه و ماهيـت قهرمـان اسـت هاي ايراني تبديل، دگرديسـي ايـن. شـكل

به/شدن تبديل جانوراني چون طوطي، آهو، موش يا پري اسـت يـا بـه كردن قهرمان گاه
و جماد مي. است نبات . كننـد دهد يا او را تبديل مـي قهرمان خود با طلسم تغيير ماهيت

معـادل نقل روح از كالبدي به كالبد ديگر كه گويا بازتاب اعتقاد به تناسخ هندوان است،
در ملك.)142: 1371، مارزلف:نك( تامپسون است آرنه 678يهشماريهماي بن جمشيد

و جادوگر به عقاب تبـديل خسرو ديوزاد به آهو، مهرانگيز به روباه، ملك بهمن به گرگ
و مي و سـرانجاميهدختر انار، دانيهافساندر شود انار به نسترن، عرقچين، كبوتر، چنار

ميبه دختر بد بن. شودل تبديل نخود به انسان صورت صورتبهمايه در اين داستان اين
و تـرين عنصـر داسـتاني افسـانه شـايد اصـلي. گرفته است هـاي نخـودي همـين تغييـر
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و درنهايت تولد قهرمان از عنصر نباتي باشد و. دگرديسي ي مايـه بـن اين باور اساطيري

در.)16: 1388شيربچه،و پريشاني:كن( است يافته راهداستاني حتي در اشعار عامه نيز
روييـدن گيـاهيهاز خون لب يار، يادآور اسـطورگل دستهروييدن،معروف زيريهتران

به تبديل. اسرووشان از خون سياوش است وركفتشدن گل پرپر و تبديل كفتر بـه آهـو
:آهو به ماهي نيز از همين مقوله است

لب ديشب كه بارون اومد  بون اومديارم
و خون اومد رفتم لبش ببوسم  نازك بود

 يه دسته گل دراومد خونش چكيد تو باغچه
و ور اومد رفتم گلش بچينم  پرپر شد
و هوا رفت رفتم پرش بگيرم  كفتر شد
و صحرا رفت رفتم كفتر بگيرم  آهو شد
و دريا رفتم آهو بگيرم .)212: 1381هدايت،:نك(رفت ماهي شد

:هاي محلي فراوان استتيو نظير آن در دوبي

 صحرا به رفته شده آهومگر پيدا نيست يارم كه روزه پنجدو

 دريا به رفته شده ماهىيقين دمـندي او صحرا،و كوهبگستُم

مي در اين متل منظوم هم اين روند زنجيره و دگرديسي را :توان ديد اي
ك مـتو ستـمنيــد آسمانــاه بلنــه ميـم دـش اره ميم  گردم ورت

ابـمن رديـاگه ستاره بشي دورم بگ ميـم ميــم روتـش ري  گيرمو
بـمنريـاگه ابري بشي رومو بگي ميـم ميـم شرشـش اران  بارمر
علـمن اريـاگه باران بشي شرشر بب ميــم سـشف ر درميارمــم
بـمن اريـاگه علف بشي سر در بي ميـم ميـم سرتـش ره  خورمه

بخاگه بره بشي سر قص وريــمه ميـمنم ميـش اب رمـبم سرته
ميمريــاگه قصاب بشي سرم بب مي نم دشك مـافت شم تو اتاق

مي اگه دشك بشي تو اتاق بيفتي مي منم عروس  شينم شم رويت
ميـمن اگه عروس بشي رويم بشيني ميـشم داماد  شينمم پهلوت

ميـبمـمنيــاگه داماد بشي پهلوم بشين ميـم درايـش ادي  بندمه
و كه همگي كودك هستند اصلي داستان، قهرمانان عجيب مايه ديگر بن  بـا قـدرت نـد

ميو ديو:هايي چون فكر بر قدرت و پادشاه پيروز و نيمـه موجـودات گويا. شوند غول
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و كوتوله، و خارقكوتاه  مثـل هـايي، بـا نـام وجبـي نـيم قهرمانـاني چـون.ندا العاده قوي
وبن نظيـر نيـز در ادبيـات ملـل. در ادبيات ملل ديگر وجود دارند... دانگشتي، دختر هلو

و هوشمندي استهاآننخودك وجود دارد كه وجه مشترك  .كوچكي اما زرنگي
ي نيـز از دانـه نخـودي؛نباتي دارنـد منشأهاي عامه برخي قهرمانان افسانههمچنين،

»دختر انـار«و) 1374فقيري،:نك( فارسيت در روا»خانم ناري«. شود نخود متولد مي
 دختـر«).242: 1358 بهرنگـي،: نـك( انـد متولد شدهاناريهاز دانهمدر روايت آذري

كدويي بـه؛پيرزني آرزوي بچه دارد.از اين قبيل است 409 المللي بينبا كد نيز»كدويي
مي دست مي مي. كند آورد كه مانند بچه رفتار زيبا داخل كـدو پنهـانيشود دختر معلوم

).97: 1371، مارزلف:نك( است
در اين روايـت نيـز.نباتي دارد منشأدختري به نام فلفلي،هم در يك روايت بلوچي
و شوهري بچه ندارند كه كردن فلفل براي همسرش سرخمشغولزن؛زن ي دختـر است
ميپرد كوچك از فلفل بيرون مي فلفـل را بـه زن، بچـه. من دختـر شـما هسـتم گويدو

ميششوهر ميآنان. دهد نشان مي دختر را بزرگ و به مدرسه در مدرسـه.فرسـتند كنند
را بچه مي تمسخر بچه از رويها فلفلي را فلفل خطاب و او با خواندن وردي آنـان كنند
مي بي : 1388افتخـارزاده،: نـك( ميـرد مـادرش مـي،در خانه نيز با تكـرار ورد. كند جان

164(.
 سـرانجامو آيدمي بيروناي ميوهدلازيدخترنيز»ترنجو نارنج دختر«يهقص در
مي گونه اينداستان.شودمي تبديلگليهبوتيا درختبه شدن كشتهاز پس شـود آغاز
 نـام.شـود مـي بـزرگ پسـر.شودمي پسري صاحب با نذر.ندارد فرزند پير پادشاهيكه 

ونارنج، ترنج، انـار، خيـا(اي ميوه درونكه شنود دختري را مي عاشـق.دارد جـاي)...ر
ومي دختر هـا هـايي، ميـوه دشـواري سرگذاشتن پشتبا.رودميش وجوي جستبه شود

دلاز زيبـا دختراني،ها ميوه بازكردنبا.آوردمي دستبهرا)ميوه چهليا هفتياسه(
: 1352نجـوي شـيرازي،ا: نـك( خواهنـد مـي ونانآب شاهزادهازو آيندمي بيرونها آن

320(.
وجـود دارد كـه شـبيه» پسـر هلـو«به نامي مشابهداستانهم در ادبيات شفاهي ژاپن

مي هيزم دارد؛نباتي منشأ نخودي روزي پيرزن هنگـام. كند شكني با همسر پيرش زندگي
مي رخت ميو بيند شستن، هلويي روي آب ميآنان. آورد به خانه را وقتي خواهنـد هلـو
درايهبچبينندميند، بخور مي.ستهلوونكوچك پسر هلـو. گذارند نام او را پسر هلو

و هـا غوليرهخواهد به جزيمي. شود بزرگ مي در راه. را شكسـت بدهـد هـاآنبـرود
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و سگي با او همراه مـي و قرقاول آن جنگـد هـا مـي بـا غـول. شـوند ميمون را بـه هـاو

و مـادرش مـي نيـزرا هـانآپسـر هلـو گـنج.دارد شدن واميمتسلي و پـيش پـدر يابـد
.)1351:5ساكاره،:نك( گردد بازمي

بن قهرمان بودن ناقصو نيمه اسـت؛ نيمهنخودي.هاي اين روايت است مايه از ديگر
و فلفلي كه قدرت فراواني دارندو مثل فسقلي و بـرادران حسـود. نمكي معـادل،نصفه

اي. تامپسون است آرنه 550تيپ  فرزند است كه بـراي تولـدبييپادشاه،ن تيپموضوع
تنهـا كـه يكي از همسران شاه. گيرد تا همسرانش بخورند هريك از فرزندانش سيبي مي

نصـفه، خـالفيهبچـ ايـن. آورد نصفه به دنيـا مـيايهبچ،خورد نيمي از سيب را مي
از تنـه نـيم.)127: 1371، مـارزلف: نـك( شـود بر ديـو پيـروز مـيشبرادران كامل هـم

و فرزند شاه است كـه از دو بـرادر خـود قهرماناني است كه تولدي خارق در العاده دارد
اين داستان با تفصـيل ). 174: 1353لريمر،:نك(گيرد گرفتن اموال شاه از ديو پيشي مي

در ). 327: 1383، انجوي شـيرازي:نك(است شبيه سوار كون اسب بيشتر به روايت نيم
ي درويشـي او به اشاره. است كه فرزند ندارد ورشكستهيي شاه، تاجرجا اين داستان به

مي كيسه مي اي ارزن را زير سر و فردا صاحب سه فرزند و گذارد شود كـه يكـي نـاقص
به اين نيم. كون است نيم توانند امـوال پـدر را از غـول كه نميشخالف دو برادر كون

م و برادران را هم نجـات مـييبازستانند، با درايت، اموال پدر را از غول در. دهـد گيرد
اسـت) وجبـي نـيم مقابلدرشايد( وجبييكاندام، قهرماني به نام ميان قهرمانان كوچك

ايـن.)55: همـان: نـك( كنـد روايتـي از آن را از سنگسـر سـمنان نقـل مـي كه انجوي 
كهيك وجبباوجبي پسري است يك مي قد و مادر ديو مبارزه هـ با ديو و ردو را كنـد
و سـگشيك«است با نام هم داستان ديگري. آورد درميپا از كـه قهرمـان يـك»وجبي

و دو وجب ريش دارد .)28: 1357جي، ديه:نك( وجب قد
يسـيبيهپادشاهي بـا خـوردن نيمـ،نيز كرمانبه روايت مردم»تنك نيم«در داستان

و ناقص به نام،ياز دست درويش يي،جادو او. شـود تنك مـي نيم صاحب فرزندي نصفه
و در جنگ با ديو پيـروز مـييداستان رفتارهاييهدر ادام علـت. شـود غيرمعمول دارد
رايهتنك هم آن است كه شاه فقط نيم بودن نيم نيمه و نـيم ديگـرش سـيب را خـورده

.)173: 1353 لريمر،:نك( كالغ خورده است
و نباتي در تمام ملل شهر و ناقص ،هاي ژاپنـي در افسانه.ت داردوجود كودكان نيمه

و شوهري كه فرزند ندارند. مشهور است وجبي نيم هـاي كنـار با دعا از ميان علـف،زن
مي نيمي اندازهبهكوچكيجاده پسر مي وجب و او را بزرگ وجبي وقتي نيم. كنند يابند
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مي بزرگ مي و مادرش يـكر شمشـي جايبهشوالدين. خواهد دنيا را بگردد شود از پدر
ميقاشقي را پارو جايبهوي چوبي يك كاسه قايق جايبه سوزن، وجبي نيم. دهند به او

مي سوار قايقش مي و مي قايق به قورباغه. رود شود مي اي و واژگون شناكنان. شود خورد
را. رساند خود را به ساحل مي . كنـد دختـرش زوچـي مـي بازيهممردي به نام شينو او
ن و مييميك روز، زوچي رونـد تـا گـردش كننـد كـه غـولي سـبز وجبي از خانه بيرون

مي وجبي نيم. خواهد زوچي را بگيرد مي و به محض اينكـه غـول كند غول را خشمگين
بامياوكند در دهان دهانش را باز مي و را) همـان سـوزن( شمشـيرش پرد زبـان غـول

مي. برد مي مي. كند غول فرار و دليـر اسـت قدر اينبيوج نيمبيند آقاي شينو وقتي شجاع
و كار كند به او اجازه مي و گوسفندهايش باشد  هـرروز زوچـي هـم. دهد نگهبان گاوها

مي همراه نيم مي وجبي به صحرا و در كارها به او كمك : 1372سـاكاره،: نـك( كنـد رود
3(.

نخـودي بـا. دهـد عامل جادو در اين قصه بلعيدن است كه خود قهرمـان انجـام مـي
ويهجث جـايشرا در شـكم ... ريز خود قادر است آب رودخانه، شير، شـغال، گـرگ

و  از موقعبهدهد هـاي ايرانـي عامـل جـادو در قصـه. استفاده كنـدهاآنبراي رفع خطر
و از اشياي جادويي تا غيـب: گوناگون است عامـل. بـه حيوانـات كـردنليتبـد كـردن

ميجادويي  آن يا مستقيم به قهرمان ميرسد يا يا را ميبر او خرد شود يـا قهرمـان ظاهر
از تولد همـراه ذاتاًكه در اين داستان قهرمان با بلعيدن. آورد آن را با مشقت به دست مي

مييهاي اوست، موفقيت .آورد تازه به دست
در ايـن تيـپ يـا قهرمـان بـه. تامپسون اسـت آرنه 554عنوان تيپ مددكار حيوانات

و حيوانات كمك مي حقكند شـود يـا حيوانـات مـددكار بـهمي مند بهرههاآنشناسي از
در داستان نخودي، نيروهاي كمكـي.)1371:129مارزلف،:كن(كنند قهرمان كمك مي

و(قهرمان در گروه الف حيوانات وحشي  . هسـتند ...) گـرگ، ببـر، شـير، پلنـگ، روبـاه
مي،اين حيواناتهريك از بـ از قهرمان آنخواهند شـيههـا اجـازه دن بـا او را همـراه
مي. بدهند و قهرمان و حيوانات فائق آيد را تحـت اختيـارهاآنتواند بر نيروهاي طبيعي

از وقتبهخود بگيرد تا  از روايـت برخـيدر. استفاده كندهاآنخود  هـاآنهـا نخـودي
و؛دندان خـود را بكشـندش،خواهد قبل از ورود به شكم مي امـا در هنگـام رويـارويي

و گوسفندها اينهاآن احضار و اسب و فرامـوش مـي دندانيبيبراي دريدن مرغ شـود
.هاي داستان است از تناقض يكي ديگراين 
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بن فرزندي بي  پـدر،اهـ مهم از داسـتانيدر بخش. هاي اين داستان است مايه از ديگر
چ آرزويـي فرزنـد هـي داشـتنجزواست فرزندبي...)و شكن هيزمپادشاه، پير،( قهرمان
بن؛ البتهندارد و داسـتان آغاز اغلب افسـانهيهمايه نقط اين پـدر. هـاي سـنتي اسـت هـا

سـرانجام بـا دعـا،. شـود داشتن همسر يا همسران متعدد فرزنددار نمي با وجودقهرمان 
و ميوه و عوامل ديگر صاحب فرزندي) انارو سيب( جادوييي جادو، به كمك درويش

م در. شوديبا يك خصوصيت ويژه هـا، دكانـدار، فقيـر، تـاجر، داسـتان اينپدر نخودي
.است شكن هيزمو گاويار
شيهاو غولها با جنّي ديوهاگاهها افسانه در ديوهـا. اندن يكسان دانسته شدهيطاو

و افسون و؛كشندمي تنوره؛دانندمي جادوگرى ماننـد اژدهـا گـاهو يكرنـدپ كـوه تنومند
ميمشتانآتش از دهانش و از او تمنـاى ديـوى دختـرى را مـيي نيزگاه.شود عل ربايـد

و جـوانى از راه وصال دارد اما دختر، كه گاه پرى است، از ازدواج با ديو امتناع مي كنـد
مي دور به نجات دختر مي و ديو را مي رود و با دختر ازدواج ها در بيشتر قصه.كند كشد

و پريان با و پريـا هم دشمن ديوها ن بـراى رهـايى از آزار ديـوان، از آدميـان يـارى انـد
هر.خواهند مي و خونش بر زمين بريزد، از قطره خون او ديوى هر ديوى كه كشته شود

ميكهيهنگام،روينازاآيد؛ ديگر پديد مي زنـد بايـد مشـتى قهرمان داستان بر ديو ضربه
ن از خـوردن گوشـت ديـوا«.خاك هم بر دهان ديو بيفكند تا ديو به جهنم واصل شـود 

و از نيـروي عظيمـي. گردان نيستند روي آدمي و سـنگدل هسـتند اينان اغلـب سـتمكار
و در انواع افسونگري  هـاي دلخـواه ها به صورتو در داستان اند دست چيرهبرخوردارند

ودر.)202: 1369ياحقي،:نك(» آيند درمي و ديو، ديوي نخـودي گروه داستان نخودي
به بچه مييهبهان ها را در روايـت تفرشـي. بـرد خطر گرگ اما به قصد خوردن به خانه
وي نخـودي نـه بـا زور بـازو بلكـه بـا سـرپنجه. آيـد به شكل پيرزن درمـي ديو  تـدبير

را هوشمندي وميفريب ديو م دهد .رهدياز چنگ او

 گيري نتيجه.5

و آرنه 715و 700تيپ ايراني نخودي است كه معادل معروفهاي از قصهيكي تامسون
و جادو در شمار قصه در ايـن قصـه، موجـودي ضـعيف بـا همكـاري.تسـ هاي سحر

ميو شيرو گرگ مانندموجوداتي ديگر  از. شود حق خود را از شـاه بگيـرد روباه موفق
و هـدف تربيتـي آن بـراييهستاني از ظالم، پيام نهفت منظر اجتماعي، حق داستان اسـت
ك ازو ترس از ديو اوالًه كودكان اين است و ديگـر موجـودات خيـالي را و جـن غـول
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و ديگر آنكه به مي با وجودياد دهدهاآنوجود آنان بزدايد و كوچكي توان بـا زيركـي
.هوشمندي بر مشكالت پيروز شد

 وجبـي آخروس، لت خروس، نيم: نام قهرمان متفاوت استي گوناگونها در روايت
ها شاه يا حاكم اسـت بـدون شرير در تمام روايت. ها هستند برخي از اين نامنخودكو

در روايـت. نـوح شـاه: عجيـب دارديتنها در روايت لري اين شاه نام؛اي خاص اشاره
و حاكم، ديو جايبهضد قهرمان تركمني  از ياريگر در تمام روايت.است شاه ها تركيبـي

و آب است كه عامل جادو در تمام روايت. حيوانات وحشي در ذاتـاً ها قدرت بلع است
.قهرمان وجود دارد

از اين داستان هجده روايت متفاوت در نقاط مختلف ايران وجـود دارد كـه در سـه
مي گروه :گيرند زير جاي
و حـق.الف از نخودي و دوازده بـا) 715تيـپ(شـاه سـتاني : در شـش مرحلـه كـنش
عز)(B، ميانجيگري(β)، غيبت(α)ي آغازين صحنه ، نخستين خويشكاري(↑)يمت،
،  (I)، پيروزي (H)، كشمكش قهرمان با شرير  (F)، دريافت شيء جادويي(D)ياريگر

بي(W)، پاداش(↓)، بازگشت  (N)حلّ مسئله .(L)پايه، ادعاهاي
و ديو.ب و) بدون كد جهاني(نخودي ،(α)ي آغازين صحنه: در پنج مرحلهبا ده كنش

شر،(β)غيبت ،(↑)، عزيمـت (C)ي آغـازين، مقابلـه(θ)، همدستي(η)ير فريبكاري
.(U)، مجازات (Pr)كردن، تعقيب، دنبال (I)، پيروزي (H)كشمكش قهرمان با شرير

و دزدان.ج ،(β)، غيبـت(α)ي آغـازين صـحنه:در چهار مرحله) 700تيپ(نخودي
، كشـمكش(↑)، عزيمـت (C)ي آغـازين مقابلـه،(θ)، همدسـتي(η)فريبكاري شرير
 (U).، مجازات (H)قهرمان با شرير

و:از اند عبارتهاي نخودي داستان هاي مايهبنترين مهم تولد قهرمان از عنصر نبـاتي
و  مثل داستان خانم( قهرماننباتي منشأزيركي كودكان، تبديل نخود به انسان، دگرديسي

و  و دختر كدويي و دختر انار و،)تـرنجو نـارنج دختـر فلفلي، پسـر هلـو، ناري نيمـه
و فلفلي،(بودن قهرمان ناقص حيوانات،)وجبي نيمكون، تنك، نيمه نيممثل فسقلي، نمكي

.فرزندي است مددكار، بي
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