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قصۀ شهر »در شعر های عامه از قصههای تازه بازیابی خاستگاه

 ثالثاز مهدی اخوان «سنگستان

 
 2*زینب زنهاری  1 لیکاووس حسن

 
 (8937 /88 /29پذیرش:   8937 /5 /2 :دریافت)

  چكيده
قصه روایت شهریاری  است. ثالثمهدی اخوان پرآوازة اشعار از «نسنگستا شهر قصۀ»

ای برای نجات اند و او در پی راه چارهاست که همۀ ساکنان شهرش به سنگ بدل شده
 و آگاهند شهریار سرگذشت از کبوترند که های این شعرِ روایی دواز شخصیت. هاستآن
مایۀ بن خاستگاه با روش تحلیل محتوا، پژوهشاین  در. نمایانندمی او به را رهایی راه

داستان عامیانه و صد منظومۀ  97۳در فرهنگ عامه و ادبیات فارسی )در  «گویی پرندهغیب»
مایه در توان گفت که این بنهای مشابه میبا تأمل در نمونه بررسی شده است. عاشقانه(

بردن به . پی2ه؛ سرگذشت قهرمان از زبان پرند. بازگفتِ 8گیرد: سه دسته جای می
ساختار دستۀ اول  که پرندهشدن دختر به . تبدیل 9؛ پرندهخاصیت جادویی درخت از زبان 

ویژه در ثالث بههایی مشابه با روایت اخواننمونهتر است. ثالث نزدیکبه شعر اخوان
ر ثالث دای روشن برای بازپردازی اخوانتوانند پیشینههای عامه وجود دارند که میقصه

مایه در ادبیات رسمی با اینکه دو نمونه از این بن باشند.« قصۀ شهر سنگستان»روایت 
با « قصۀ شهر سنگستان»در « گویی پرندهغیب»مایۀ های بنگذشته بازیابی شده، خویشکاری

های های عامه همانندی بیشتری دارد و بسامد آن در قصههای آن در داستانخویشکاری

                                                                                                                   
 های ارزشمندی را یادآوری کردند، سپاسگزاریماز جناب آقای دکتر اکبر نحوی که مقاله را خواندند و نکته. 

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز  .8

 )نویسندة مسئول(. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز 2
* zr.zenhari@gmail.com 
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اش به استفاده از ادبیات عامه، ثالث بر عالقهبه تصریح اخوانا توجه عامه بیشتر است. ب
ـ که اساس این مقاله است ـ « شهر سنگستان قصۀ»مایۀ مدنظر در شعر گیری او در بنوام

 شود.تر میپذیرفتنی
 

گر، ثالث، قصۀ شهر سنگستان، حیوانات یاریادبیات عامیانه، اخوان ی:ديکلی هاواژه
 رنده.گویی پغیب

 
 مقدمه. 1

ثالث( شعر اخوان)چهارمین مجموعه از این اوستادر مجموعۀ « قصۀ شهر سنگستان»
اوج شاعری او ( 157، 15۸: 8971)کاخی، گواهی منتقدان چاپ شده است. این مجموعه به

ثالث نیز از اشعار این مجموعه های ماندگار اخوانآید. بسیاری از سرودهشمار میبه
 و... .« نماز»، «آنگاه پس از تندر»، «مرد و مرکب»، «بهکتی»هستند: 

شود که بر شاخۀ با توصیف دو کبوتر آغاز می« قصۀ شهر سنگستان»شعر روایی 
اند و با یکدیگر دربارة سرگذشت فردی پیکر نشستهسالی در دامن کوهی قویسدر کهن

هرش ویران شده ای که شکنند؛ شاهزادهوگو میکه زیر سایۀ درخت خوابیده، گفت
جا را پیِ اند. او برای نجات شهرش کوشیده و همهاست و ساکنانش به سنگ بدل شده

گشته؛ اما راه به جایی نبرده است. شاهزاده ناامید و درمانده، خوابیده زیر سایۀ  چاره
ای برود، تنش را در سوی چشمهشنود: باید بهدرخت، راه چاره را از زبان کبوترها می

است، شوید و هفت ریگ از چشمه برگیرد. نزدیک چاهی که همان نزدیکی چشمه ب
نام هفت امشاسپندان در درون آتشی بیفروزد و نماز بگزارد و سپس هفت ریگ را به

ای بجوشد و بخت خفتۀ او بیدار شود. شاهزاده گفتۀ کبوترها را چاه بیندازد تا چشمه
آید. در پایان شعر، شهریار با از چاه برمی جای آب، دوددهد؛ اما بهیک انجام میبهیک

نیست/  رستگاری امید دیگر مرا آیا غار/ بگو گویم با تو دل غم»گوید: غار سخن می
 (.25: 8973ثالث، )اخوان« نیست؟ داد/ آری پاسخ نالنده صدا

دو کبوترِ نشسته بر درخت سدر، « قصۀ شهر سنگستان»های شعر میان شخصیت
 او به را رهایی راهها از سرگذشت شهریار آگاهند و کنند. آنینقش کلیدی ایفا م



 لی و همکارحسنکاووس ______________________ در شعر...های عامه از قصههای تازه بازیابی خاستگاه

44 

وگوی شود و بخش اول شعر به گفتداستان با توصیف دو کبوتر آغاز می .نمایانندمی
گیرد. ممکن درصد شعر را دربرمی 75وگویی که آن دو اختصاص یافته است؛ گفت

که در متون  ؛ در حالیثالث استاست تصور شود که این تصویر زاییدة ذهن اخوان
اند. تصویر کشیده شدهگذشتگان نیز بارها پرندگانِ آگاه از سرگذشت قهرمان به

های عامیانۀ فارسی هستند های پرتکرار در قصهمایهحیوانات مددکار ازجمله بن
اند و در جایگاه نمود یافته« کبوتر»شکل که در این داستان به (۸3، ۸1: 8937)ذوالفقاری، 

عنوان حامل نامه و پیغام در ادب فارسی بیشتر بهکبوتر کنند. ر قهرمان به او کمک مییاو
این پرنده از حیواناتی  (.8859: 8917)شریفی، است و در ادب معاصر نماد صلح و آشتی 

و تغییر نگاه به آن از اساطیر تا فرهنگ است است که در ادیان مختلف به آن اشاره شده 
 زئوس هاینشانه از نیز رومیـ  یونانی جهان در کبوتر .اهمیت دارددینی و ادب عامه 

شکل کبوتر است مسیحی نیز سومین جزء تثلیث گاهی بهنگاری مانویه و در شمایلبود
در سراسر نمادگرایی »باره آمده است: دراین فرهنگ نمادهادر (. 211: 891۸)کوپر، 
القدس است، نماد خلوص، سادگی و مسیحی کبوتر که در عهد جدید مظهر روحیهودی

آورد، نماد صلح، هماهنگی، امید و که شاخۀ زیتون را به کشتی نوح میحتی هنگامی 
در اصحاح یکم از انجیل مرقس (. 52۸: 8915)شوالیه و گربران، « بختی بازیافته استخوش

در »القدس پس از تعمید عیسی همچون کبوتری بر وی نازل شد: خوانیم که روحمی
ها را که شکافته شد و روحی مانند کبوتری فرود همان وقت برآمد از آب و دید آسمان

صورت کبوتر در قصیدة معروف تمثیل روح به(. 8۳3: 8911)استرآبادی، « آمد بر او
شود که در آن روح نیز دیده می« عینیه»یا « ورقائیه»سینا مشهور به قصیدة ابوعلی

الزمان یابد و مطابق قول بدیعی به عالم اسفل هبوط میصورت کبوتر از عالم اعلبه
رود، در همین قصیده و در کار میفروزانفر اولین جایی که این تمثیل در شعر به

(. 7۸۸: 8918)عبداللهی، است ابوحامد غزالی  الطیررسالهسینا و سپس ابن الطیررساله

 (.958: 89۸7)پورنامداریان،  بودن او اشاره کرده استپورنامداریان نیز به متقدم 

نیز همچون داستان  قرآنگذشته از دین یهود و مسیح، کبوتر در برخی قصص 
جا که به فرستادن کبوتر برای آگاهی از وضعیت فرونشستن آب و همچنین )آن )ع(نوح
، (892: 8932)سورآبادی، گرفتن از کبوتر در شکل ظاهری کشتی نوح اشاره شده(  الهام
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ها کردن آن السالم )کشتن چهار مرغ و مشاهدة قدرت الهی در زندهراهیم علیهداستان اب
و در حکایتی از زندگی ( 8۸3 -8۸7/ 8: 89۸7)طبری، ها کبوتر بوده( که یکی از مرغ

کند. در فرهنگ شدن پیامبر و ابوبکر در غار( نقش ایفا میحضرت محمد )پنهان 
کبوتران حرم )مکه( از »است. برخی معتقدند  طور کلی پرندة محبوبیاسالمی کبوتر به

صید کبوتر حرم در هر »و البته، ( 759: 8918)عبداللهی، « نسل کبوتر اسماعیل هستند
الطیرها نیز بارها مشاهده بعدها این پرنده را در رساله(. 755)همان، « حالت کفاره دارد

احمد  الطیررسالهسینا، ابن الطیرهرسالتوان به الطیرها میترین رسالهکنیم. ازجمله مهممی
-889: 8917)برای اطالع بیشتر نک: عطار، الدین رازی و... اشاره کرد نجم الطیررسالهغزالی، 

897.) 

القدس در های دینی و ظهور روحبه این کارکرد کبوتر از اساطیر تا تمثیلبا توجه 
های عمومی از اسرار غیب آگاه رسد که این پرنده در باورنظر نمیشکل کبوتر، بعید به

گر قهرمان از همۀ جزئیات گذشته و آیندة های عامیانه در نقش یاریباشد و در داستان
 قهرمان خبر دهد.

ثالث اختصاص یافته است. از میان های بسیاری به آثار اخوانتاکنون پژوهش
« سنگستان قصۀ شهر»طور مستقل به شعر پژوهی، هفت مقاله بهصد مقالۀ اخوانهشت

(، 8938(، فرضی )8913پور آالشتی و اسماعیلی )(، حسن8917اند. کاردگر )پرداخته
میرعلی و قنبری عبدالملکی  زادهحسن(، 8932حیدریان شهری )(، 8938چراغی )

های مختلف بررسی را از جنبه« قصۀ شهر سنگستان»( شعر 893۸( و نجفی )8932)
های عامیانه با داستان« گویی پرندهغیب»مایۀ بهت بناند؛ اما فقط دو بار به مشاکرده

چهار داستان عامیانه را از چهار منبع ( 8917طور مختصر اشاره شده است. کاردگر )به
محمد و طلسم دختر . قصۀ ملک8ها نمود یافته است: مایه در آنکند که این بننقل می

روزگار فرعی در خالل رمان . قصۀ ۸. قصۀ فداکار؛ 9. قصۀ خون برف؛ 2شاپورشاه؛ 
از منظر « قصۀ شهر سنگستان». در مقالۀ ارشمند کاردگر، خوردهشدة مردم سالسپری

ها، العاده، همانندی مکانهای زبانی، انعکاس امور خارقهای مشترک، مشابهتشخصیت
ای با چهار داستان دیگر مضامین و اصطالحات مشترک، فضای حماسی و اسطوره

 اشاره شده است و« هاشخصیت»فقط در بخش « گویی پرندهغیب»مایۀ بن مقایسه و به
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ها . در این مقاله تنها چهار داستان بررسی شده که یکی از آنموضوع اصلی بحث نیست
های همچنین، حجم نمونه .(893۸آبادی، )نک: دولتتأثیر دیگر متون است هم خود، تحت

 مشخص نیست.شده برای یافتن این چهار داستان بررسی
نظر منتقد دیگری را نیز جلب کرده « قصۀ شهر سنگستان»آگاهی کبوتر در شعر 

 است: 
آمیزِ صمد اخوان در آغاز قصۀ شهر سنگستان، تلمیحی به کبوترهای قصۀ افسانه

دارد. در هر دو روایت )اخوان و بهرنگی( کفترهای  کچل کفتربازبهرنگی در کتاب 
رسیده را که زیر درخت آرمیده است، بستبنروی درخت، مردی گرفتار و به

 زاده)حسندهند کنند و به او راهکار نشان میگفتمانی راهنمایی میشیوة همبه
 (. 77: 8932میرعلی و قنبری عبدالملکی، 

ای شباهت این دو داستان در این نکته، انکارناپذیر است؛ اما با استناد به چه قرینه
دارد و از منبع « تلمیح»به داستان کچل کفترباز « ر سنگستانقصۀ شه»توان گفت شعر می

در این نمونه درست « تلمیح»دیگری اثر نپذیرفته است؟ اساساً آیا استفاده از اصطالح 
 است؟

مایۀ های بنرسد که ریشهنظر میگفته، ضروری بههای پیشبه نکتهبا توجه 
 ادبیات گسترة ثالث را درخوانا« قصۀ شهر سنگستان»در روایت « گویی پرندهغیب»

های عامیانه واکاویم و آبشخور احتمالی شاعر را بجوییم و به پرسش ادبیات و فارسی
مایه زاییدة کجاست؟ آیا این بن« گویی پرندهغیب»مایۀ زیر پاسخ دهیم: خاستگاه بن

و  هاهایی از ادبیات فارسی ریشه دارد؟ چه شباهتثالث است یا در بخشذهن اخوان
« قصۀ شهر سنگستان»با شعر « گویی پرندهغیب»مایۀ های مشابه بنهایی در نمونهتفاوت

 شود؟دیده می
طور تصادفی داستان عامیانه ـ که به 97۳صد منظومۀ عاشقانه و منظور، در یکبدین

صد یکهای عاشقانه را در کتاب ایم. منظومهمایه گشتهدنبال این بناند ـ بهانتخاب شده
شده در آوریجمع ۀهای عامیانایم. داستانبررسی کرده (893۸)ذوالفقاری،  عاشقانه ۀمنظوم

؛ درویشیان و خندان، 8971)درویشیان و خندان،  های مردم ایرانفرهنگ افسانهچهار کتاب 

 گلین خانمهای مشدیقصهو ( 8917)خدیش،  های جادوییشناسی افسانهریخت، (891۸
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مایه را در هفده نمونه ایم. درنهایت، این بنرا نیز از نظر گذرانده (897۸ساتن، )الول
 اند.ایم که مبنای بررسی این مقاله قرار گرفتهیافته

گانۀ ویکهای سیها، خویشکاریها و تفاوتمعیار این مقاله برای بررسی شباهت
را بررسی های عامه الگوی پراپ است. او روابط متقابل میان اجزای سازندة داستان

)برای آشنایی با  8های پریان را خویشکاریای قصهترین جزء سازهکند. پراپ کوچکمی

نامد و خویشکاری را به می( 8۸9-17: 893۸مفهوم خویشکاری و تعریف هریک نک: پراپ، 
 کند. وی از تجزیهنظر اهمیتش در پیشبرد قصه تعریف میعمل و کار یک شخصیت از 

 98های روسی گردآوردة افاناسیف، بره از مجموعۀ معروف قصهصد قصو تحلیل یک
یابد و آنگاه به بررسی چگونگی ترکیب این واحد ساختاری یا خویشکاری دست می

 (.89: 893۸)پراپ، پردازد واحدها می
در تحلیل ( 17: 8932)میرعلی و قنبری عبدالملکی  زادهاز این حسن پیش
سیزده خویشکاری موجود در این شعر را  «قصۀ شهر سنگستان»شناسی ریخت

ارتباط دارد: « گویی پرندهغیب»مایۀ اند که هشت خویشکاری با بنبازشناسی کرده
گیرد(، های داستان از احوال قهرمان خبر می( )یکی از شخصیتЄخبرگیری )

( )قهرمان ناشناخته Oکند(، رسیدن به ناشناختگی)( )قهرمان خانه را ترک می↑عزیمت)
( )با دادن Bدهنده )گری یا روابط ربطرسد(، میانجیه خانه یا سرزمینی دیگر میب

( Qشدن )شود اقدام کند(، شناخته اطالعات الزم، از قهرمان قصه درخواست می
کند یا آزمون را تحمل ( )قهرمان اقدام میEشود(، واکنش قهرمان ))قهرمان شناخته می

دست هرمان اختیار استفاده از عامل جادویی را به( )قFکند(، دریافت شیء جادو )می
. بنابراین، شود(پذیرد و مشکل حل می( )مأموریت انجام میNآورد(، حل مسئله )می

 شود.ها از این هشت خویشکاری بهره برده میبرای بررسی و مقایسۀ روایت
 

 هابررسی نمونه. 2
صد گسترة ادبیات فارسی، یکدر  «گویی پرندهغیب»مایۀ های بنبرای بررسی ریشه
مایه ها، این بنداستان عامیانه بررسی شد. در هفده نمونه از آن 97۳منظومۀ عاشقانه و 

های عاشقانۀ ادب فارسی و در در منظومه «گویی پرندهغیب»مایۀ مشاهده شد. بن
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سرگذشت قهرمان از زبان . بازگفتِ 8های عامیانه، در سه دسته وجود دارد: داستان
شدن دختر به . تبدیل9؛ پرندهبردن به خاصیت جادویی درخت از زبان . پی2؛ پرنده
گیرد، دستۀ نخست . از این سه دسته، آنچه پرسش اصلی این پژوهش را دربرمیپرنده

بر درختی که قهرمان زیر آن استراحت  پرندهدو یا سه  های این دسته،است. در داستان
کنند و حوادث و وگو میدربارة سرگذشت قهرمان گفت اند و با یکدیگرکند، نشستهمی

 کنند.رو را با ذکر چارة هریک، روایت میخطرات پیشِ
بدون اشاره به سرگذشت قهرمان، به خواص جادویی درختی  پرندگاندر دستۀ دوم، 

کنند و در دستۀ سوم نیز قهرمان زیر درختی که قهرمان داستان زیرش خوابیده، اشاره می
نیستند؛  پرندهها یابد آن. قهرمان درمیآیند)کبوتر( فرود می پرندهاست و چند  خوابیده

اند و گاه قهرمان را در رسیدن به هدف رفته پرندگاناند که در جلد بلکه دختران زیبایی
 کنند.یاری می

گفتن حیوانات یا پرندگان  های داستانی، باید گفت سخنپیش از پرداختن به نمونه
های عادتترین خرقای طوالنی دارد. در ذکر مهمادب فارسی، سابقهدر تاریخ 

اشاره شده است. ( ۸۳: 893۸)ذوالفقاری، « فهم زبان حیوانات»های عاشقانه نیز به منظومه
)این حکایت در « حکایت نوشیروان با وزیر خود»نظامی در  االسرارمخزنبرای نمونه در 

خوانیم که شاه برای می( 2۸۸: 8912داده شده، نک: مسعودی، ساسانی نسبت  به بهرام الذهبمروج
گویند. صید با وزیر خود از کوکبۀ پادشاهی جدا شد و شنید که دو مرغ باهم سخن می

 زنند و وزیر پاسخ داد: از وزیر پرسید که دو پرنده دربارة چه حرف می
 ...دختری این مرغ بدان مرغ داد
 کاین ده ویران بگذاری به ما

 دگرش گفت کزین درگذر آن
 گر ملک این است نه بس روزگار

 

 شیربها خواهد از او بامداد 
 نیز چنین چند سپاری به ما
 جور ملک بین و برو غم مخور
 زین ده ویران دهمت صدهزار

 

 (18-1۳: 89۸9)نظامی گنجوی، 
 قصۀ»های آن با روایت های دستۀ اول و همانندیهایی از داستاندر ادامه، نمونه

های دو دستۀ دیگر یاد ای فشرده، نمونهگونهشود. سپس بهبررسی می« شهر سنگستان
 خواهد شد.
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 . بازگفتِ سرگذشت قهرمان از زبان کبوتر2-1
 . غالم دیوزاد2-1-1

های او را ابراهیم جفت چشمپدر شازده(، ۸۳9-938: 8917)خدیش، در داستان غالم دیوزاد 
روند و در بیابان )عزیمت همراه غالم و سگش از شهر میاز کاسه درآورده است. او به 

گری( روی کردن هستند که سه کبوتر )میانجیو رسیدن به ناشناختگی( در حال گریه 
دده، آی دده! ـ جان دده! ـ »گوید: آیند. یکی از کبوترها به دیگری میدرخت چنار می

راهیمه. )شناختن( پدرش فالنه ابدانی این جوان کیه؟ )خبرگیری( ـ نه! ـ ای شازدهمی
استفاده از واژة  (.۸۳2)همان،  «در کردهای پسرش رو از کاسه بهطمع زن، چشم پادشاه به

اتفاقی نیست؛ در « قصۀ شهر سنگستان»در این داستان یا واژة خواهر در « دده»
باجی،  معناهای آن مانندوگو، یکدیگر را با همهای دیگر نیز کبوترها هنگام گفتنمونه

ای بودن کبوترها ریشهدهند. نسبت خواهری و مؤنث آبجی، خواهر و... خطاب قرار می
در باور یونان باستان ... درواقع کبوتر، »های عامیانه دارد. تر از داستانبسیار طوالنی

جا است که عاشق نسبت به معشوق خود بهای پرندة آفرودیته نشانۀ عمل عاشقانه
کبوتر که در اساطیر در جایگاه الهۀ عشق شناخته (. 52۸: 8915ه و گربران، )شوالی« آوردمی

در زبان عوام و همچنین در زبان خواص از »گیرد. شده است، گاهی نیز نقش مادری می
ای جهانی های سلیمان، واژة کبوتر استعارهزبان جاهلی و آرگوی پاریسی تا غزل غزل

 شود.نیز دیده می« گویی پرندهغیب»مایۀ گی در بناین زنان(. 527)همان، « برای زن است
وگو با هم، هایش را در گفت، کبوترها راه عالج چشم«غالم دیوزاد»در ادامۀ داستانِ 

ـ »کنند: گویند و به خواص جادویی درخت )دریافت شیء جادو( هم اشاره میبه او می
د، از بلک ای درخت ها بگذارنها را در آب همی چشمه بشورن و در گود چشمچشم

: 8917)خدیش، « شودها از اولش پرنورتر میمال کنند و روی زخم بریزند، چشمهم کف

گذارد و از خانۀ شازده میشوید و در چشمها را طبق گفتۀ کبوترها می. غالم چشم(۸۳2
 یابد )حلاش را بازمیابراهیم بیناییمالد )واکنش قهرمان( و شازدهبرگ درخت بر آن می

 مسئله(.
است که سخن تعداد افرادی« قصۀ شهر سنگستان»های این داستان با از تفاوت

تنهایی زیر درخت خوابیده و به ها، یک نفر بهشنوند. در بیشتر داستانکبوتران را می



 لی و همکارحسنکاووس ______________________ در شعر...های عامه از قصههای تازه بازیابی خاستگاه

51 

عاقبت حلواخوردن سه دختر »سپارد. حتی در داستان وگوی کبوترها گوش میگفت
تر بیدار است و اند، فقط دختر کوچکخت خوابیدهنیز که سه دختر زیر در« خارکن

ابراهیم، سگ و غالم او به شازده« غالم دیوزاد»شنود؛ اما در قصۀ سخن کبوتران را می
 سپارند.گفتۀ کبوترها گوش می

 
 محمد و طلسم دختر شاپورشاه. ملک2-1-2

کنند و ل می، کبوترها هم سرگذشت قهرمان را نق(۸2۳-۸89)نک: همان، در این داستان 
( نیز 8917دهند. این داستان در مقالۀ کاردگر )هم خواص دارویی درخت را توضیح می

بررسی شده؛ اما از منبع دیگری نقل شده است و تفاوت اندکی میان این دو روایت 
شود که باعث شده است در این مقاله نیز بررسی شود. در داستان مشاهده می

نیز هر هشت خویشکاری وجود دارد.  «شاهمحمد و طلسم دختر شاپورملک»
محمد که برای شکار از دروازة ممنوعه بیرون آمده )عزیمت(، زیر درختی ملک

بیند که روی درخت گری( را میخوابد )رسیدن به ناشناختگی( و سه کبوتر )میانجیمی
ین زیر خواهرا این جوانی که ا»پرسد: نشینند. یکی از کبوترها از دو کبوتر دیگر میمی

احمده که سه پسر داشت: خیر. گفت: این پسر شاهشناسید کیه؟ گفتند: نهخوابیده، می
محمد )خبرگیری و شناختن(. این دو برادر به خورشید و ملکجمشید، ملکملک

وصیت پدر عمل نکردند و... اینجا طلسم دختر شاپورشاه شدند و حاال نوبت این 
کردن طلسم ر راهِ یافتن دختر شاپورشاه و باطل کبوتر دیگ(. ۸85-۸8۸)همان، « است

کند )واکنش قهرمان( و محمد به توصیۀ کبوتر عمل میگوید. ملکبرادرانش را به او می
 (.۸85-۸8۸)همان، شود )حل مسئله( موفق می

محمد کشته که ملکشوند؛ هنگامیدر این داستان یک بار دیگر هم کبوترها ظاهر می
شنود. این بار نیز خویشکاری خبرگیری، شناختن و کبوتران را می شود و وزیر سخنمی

افتد. شود؛ حل مسئله در این نوبت با دریافت شیء جادو اتفاق میحل مسئله تکرار می
ریشۀ این درخت از روغن سلیمانی ریخته »شنید: گوید اگر کسی مییکی از کبوترها می

گرفت، به حلقوم این جوان و میکوبید، آبشگرفت، میپاش، برگ این درختو می
کرد ... کرد، دو رکعت نماز برای حضرت سلیمان میریخت، سرشو به بدن وصل میمی
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رفته را محمد جانِ ازدستکند و ملکوزیر چنین می(. ۸87)همان، « شهاین زنده می
 یابد.بازمی
 

 . پيرمرد خارکن یا سعد و سعيد2-1-۳
مایه را در خود گنجانده است؛ هر دو بن( ۸39-۸3۳ان، هم )نک:« پیرمرد خارکن»داستان 

کنند و سپس، راه چارة او را اند و سرگذشت قهرمان را نقل میها بر درختی نشستهمرغ
کنند. پسر خارکن که از دانند و او را راهنمایی میدر خواص جادویی همان درخت می

گری( مرغ سفید )میانجی خانه بسیار دور است )عزیمت و رسیدن به ناشناختگی(، سه
پرسد )خبرگیری( که آیا دیگران ها مینشینند. یکی از مرغبیند که باالی درخت میرا می

)همان، کند )شناختن( شناسند و سپس، او را معرفی میفرد خوابیده زیر درخت را می

که »کند: اش میپرسد و آن دیگری راهنماییمرغ دیگر راه چارة پسر را می(. ۸32-۸39
ای از همین درخت بِکَند. کمی برگ این درخت بچینه. کمی پوست این درخت ترکه

آد. صورت االغ درمیاش به هر آدمی بخوره ... بهبکنه )دریافت شیء جادو( ترکه
شدنی نبوده، بمالند، خوب مِشه. ...برگش تو آب بریزند و به بدن او مریضی خوب

تونند از روی آب رد و کف پا بمالند، می 2بندپوست این درخت ... اگر وردارند و بسو
کند )واکنش قهرمان( و در مراحل بعدی داستان با چنین می« سعد» (.۸39)همان، « شن

شود )حل های بعدی قصه موفق میاستفاده از ترکه و پوست درخت در گشودن گره
 مسئله(.

 
 وماچين. دختر چين2-1-5

است « مقامدرخت چل»زری که در راه یافتن کاکل( 52۸-581)همان، در این داستان 
بیند کشد )رسیدن به ناشناختگی( و دو کبوتر را می)عزیمت(، زیر سایۀ درختی دراز می

گری(. یکی از کبوترها از آن دیگری نشینند )میانجیزنند و روی درخت میکه بال می
است زری اکلاین ک»گوید: پرسد )خبرگیری( و دیگری میدربارة فرد زیر درخت می

کبوتر از (. 52۳)همان، « مقامدنبال درخت چلرود به)شناختن(. پسر فالن تاجر. می
اند و راه رسیدن اند و برنگشتهمقام رفتهدنبال درخت چلگوید بهسرگذشت کسانی می
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کند که دهد و به سنگ سفیدی )شیء جادو( اشاره میبه آن را برای او شرح می
زری به توصیۀ کبوتران عمل کاکل(. 52۳)همان، دست بیاورد ا بهزری باید آن رکاکل

 شود )حل مسئله(.کند )واکنش قهرمان( و موفق میمی
شوند و راه زری حاضر میکبوترها بعد از این راهنمایی، بار دوم برای کمک به کاکل

به ا توجه زری بکاکل (.528)همان،  آموزندرا به او می« کرهمادیان چل»آوردن دست به
پای »مند شود؛ اما ها بهرهکند از راهنمایی آنسابقۀ یاری کبوتران بار سوم هم تالش می

اش منتظر های بسیاری دراز کشید تا خستگی بگیرد. همههر چشمه و در سایۀ درخت
این موضوعِ یگانه فقط (. 522)همان، « بود که کبوترها بیایند و کبوترها نیامدند که نیامدند

اند و بار دهد. کبوترها دو بار راه نجات را به قهرمان نشان دادهاین داستان رخ میدر 
 شود.ها نمیهاست؛ اما خبری از آنسوم قهرمان به زیر سایۀ درختی به انتظار آن

 
 اسماعيل و عرب زنگی. قصۀ شاهزاده2-1-4

ز حدقه درآورده اسماعیل را امیرغضب چشمان شاهزاده( ۸9۳-۸25)همان، در این داستان 
رود )عزیمت( تا به چشمۀ آبی طور راه میو کف دستش گذاشته است. او همین

شود و در میان برد. از خواب بیدار میرسد )رسیدن به ناشناختگی( و خوابش میمی
ای خواهر، این »گری(: رسد )میانجیو بیداری، صدای دو کبوتر به گوشش می خواب

(. ۸23)همان، « اسماعیل است )شناختن(ری( این شاهزادهشناسی؟ )خبرگیجوان را می

افتد این دو برگ که اکنون از درخت به زمین می»کنند: کبوترها او را چنین راهنمایی می
)دریافت شیء جادو(، بردارد و بساید و به چشمان خود بمالد و چشمانش را به جای 

کند )واکنش قهرمان( ه چنین میشاهزاد (.۸23)همان، « شودخود بگذارد، فوراً خوب می
 یابد )حل مسئله(.و نور چشمانش را بازمی

 
 . پسر و تيرکمان2-1-5

پدر و پسر رو به بیابان ( 292-223: 8971)درویشیان و خندان، « پسر و تیرکمان»در داستان 
کنند )عزیمت( تا شرط دختر پادشاه برای ازدواج را برآورده سازند. در راه حرکت می

کنند )رسیدن به ناشناختگی(. سه کبوتر بر درخت یر درختی استراحت میجایی ز
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این »گوید: شوند )خبرگیری(. یکی از کبوترها مینشینند و از سرگذشت او جویا میمی
پس از این مرحله (. 29۳)همان، « خواهدهمان پسری است که دختر پادشاه را می

دهند برای پسر توضیح می)شناختن(، راه مهیا کردن شرط دختر پادشاه را 
گری(. در این راه پسر باید از پوست درخت )شیء جادو( و مغز سگ چوپانی )میانجی

بار که در راه مالقات خواهد کرد، معجونی بسازد تا او را یاری دهد و بتواند هفت 
-29۳)همان، شود، فراهم کند جواهر که با هفت قاطر سیاه و هفت غالم سیاه حمل می

کند )واکنش قهرمان(. شرط دختر شنود و بدان عمل میها را میسر این نصیحت. پ(298
 گیرد )حل مسئله(.شود و او را به زنی میپادشاه  برآورده می

 
 . عاقبت حلوا خوردن سه دختر خارکن 2-1-5

مخاطبِ  (881-88۸: 897۸)الول ساتن، « حلوا خوردن سه دختر خارکن»در داستان 
دلیل خوردن حلوا، از خانه بیرونشان دختران خارکن هستند که بهوگوی کبوترها گفت
تر زیر درختی )رسیدن به ناشناختگی( خواب اند )عزیمت(. دو خواهر بزرگکرده

بیند که سه شنود. او میتر راه رهایی را از زبان پرندگان میهستند و خواهر کوچک
گفت: خواهر »گویند: م سخن میگری( و با هنشینند )میانجیکبوتر بر باالی درخت می
ها دونی چیه؟ )خبرگیری( گفت: نه ... اون یکی گفت: ... ایناین عبا این زیر افتاده، می

در ها دربهها رو غضب کرده )شناختن(، ... اآلن عمۀ اینسه خواهرند که خارکن این
اهی که شون بیدار باشند، بشنوند از همین رها یکیگرده. اگه اینها میعقب این

خواهر (. 887)همان، « رسندشون میخوابیدند از دست راست برند، به آبادی عمه
کند و ماجرا را برایشان شنود و دو خواهر دیگر را بیدار میها را میتر اینکوچک

کنند )حل مسئله( و ها راه خانۀ عمه را پیدا میکند )واکنش قهرمان(. آنتعریف می
« دریافت شیء جادو»رند. در این داستان خویشکاری گیسرنوشت خویش را پی می

  شود.وجود ندارد؛ اما هفت خویشکاری دیگر عیناً تکرار می
 
 . شاهزادۀ خردمند2-1-5

ابراهیم با دو یاورش ملک (83۸-813: 891۸)درویشیان و خندان، در داستان شاهزادة خردمند 
سال درختی کهن ۀ)عزیمت(. زیر سایزنند زاد سر به دشت و بیابان میدنبال دختر پریبه
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بزرگ  ةها که هنوز بیدار است دو پرندخوابند )رسیدن به ناشناختگی( یکی از آنمی
ابراهیم و ملک ةگری( و یکی از دیگری دربارنشینند )میانجیبیند که بر درخت میمی

ا معرفی ابراهیم ردیگر ملک ةپرسد )خبرگیری(. پرندزاد میراه پیدا کردن دختر پری
)همان، دهد میاول از راه رسیدن به آن دختر توضیح  ۀمرحل ةکند )شناختن( و دربارمی

ای دهد )واکنش قهرمان( و به چشمهیک جزئیات را انجام میبهابراهیم یکملک(. 838
ها دوباره برای کنند و پرندهسالی استراحت میسرو کهن ۀرسد. این بار زیر سایمی

آوردن دختر دست نشینند و راز چگونگی ورود به قصر و بهرخت میراهنمایی بر د
کند ها عمل میآن ۀقهرمان به گفت (.832)همان، گری( گشایند )میانجیزاد را بر او میپری

 رسد )حل مسئله(.)واکنش قهرمان( و به وصال معشوق می

 
 . سيب سحرآميز2-1-5

ابراهیم که دختر ماچین را (، 821-885: 891۸)درویشیان و خندان، در داستان سیب سحرآمیز 
درویش، برای  ةیافته و او را دچار عشق خود کرده است، همراه با او و برادرزاد

شوند. بعد از رسیدن به ساحل، راه خانه را در بازگشت به سرزمین خود سوار کشتی می
)رسیدن  کنندای استراحت میدرختی بر لب چشمه ۀگیرند )عزیمت(. در سایپیش می

بهتر »گوید: گری(. کبوتر اول مینشینند )میانجیبه ناشناختگی(. سه کبوتر بر درخت می
او « یاور»جای قهرمان، با کبوترها به (.82۸)همان، « درویش گوش کند ةاست برادرزاد

دهند. در این گویند و راه کشتن درویش جادوگر را در سه مرحله توضیح میسخن می
شناسند و هرکدام یک مرحله از کشتن ها را میداستان هر سه کبوتر از پیش شخصیت

نش کند )واککبوترها عمل می ۀدرویش به گفت ةدهند. برادرزاددرویش را آموزش می
 کشد )حل مسئله(.یاور قهرمان( و درویش را می

 
 برزونامه. 2-1-16

یابیم. آنجا که برزو پس از نبردی مایه را میجدید نیز این بن برزونامۀدر بخشی از 
رسد و لب جویباری در زیر کند و در راه )عزیمت( به مرغزاری میسخت، حرکت می

شود صدای دو کند. وقتی بیدار میمیدرختی انبوه )رسیدن به ناشناختگی( استراحت 
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 گویند:شنود که با یکدیگر سخن میگری( را میمرغ )میانجی
 ...پس آنگه یکی گفت با آن یکی
 همین مرد کین جای رفته به خواب
 ورا نام برزوی سهراب دان
 شتابد به پیکار نر اژدها

 

 سخن بشنو از من همی اندکی 
 (ز سامانیان است این کامیاب )شناختن

 گه رزم چون آتش و آب دان
 نترسد از این راه کوه فنا

 

ماند تا گشایش کارش را از آنان شود و منتظر میبرزو از شنیدن سخنانشان شاد می
پرسد )خبرگیری( و آن مرغ ها سرانجامِ کار برزو را از آن دیگری میبشنود. یکی از مرغ

اه گامی برنداشته است و سام از گوید که تاکنون جز سام سوار کسی در این ردیگر می
پیش، در اینجا برای او سالح و ساز نبرد )دریافت شیء جادو( گذاشته است تا او 

دهند که باید ها همچنین، نشان اسبی را به او میها در پیکار پیروز شود. مرغیاری آنبه
سقالب  تواند بهگاه میدست آورد تا بتواند جهان را مسخر خویش کند. آنآن را به

دست آورد و با لشکر عذار را بهجادونژاد بتازد و سر دیو را در جنگ ببُرد و مهر نسرین
 وتاج راهی ایران شود.و تخت

 نیایش سپهدار سام سوار
 سلیح طلسمی و ساز نبرد
 چو پوشد سلیح نیا را چو شیر
 دگر یک غالمی ببیند چو کوه
 یکی اسب در زیر او بادپای

 زادورا نام گلگونۀ دیو
 اگر هر دو را این به چنگ آورد

 

 بیاراست این جایگه یادگار 
 نهاده است از بهر این شیرمرد
 به پیکار جادویی گردد دلیر
 که از پیکر او شود کُه ستوه
 که هرگز ندارد بدو باد پای
 که دارد ز دیو دمنده نژاد
 جهان بر بداندیش تنگ آورد

[ 

 آ(.232)عطایی، برگ
کنند. برزو خرسند، ساز نبرد سوی کوه پرواز میگویند و بها میها این سخنان رمرغ

که پرندگان راهنمایی کردند، عمل کند )واکنش قهرمان(. او با پیروی از پوشد تا چنانمی
 شود )حل مسئله(.توصیۀ پرندگان پیروز می

های برزو، فرزند سهراب، ها و هنرنماییای حماسی دربارة جنگبرزونامه منظومه
است که  برزونامهمایۀ یادشده از بخش جدید ت که دو بخش کهن و جدید دارد. بناس

وچهار تا : بیست8917ها نک: نحوی، )برای اطالع از تفاوتهای عمده دارد با بخش کهن تفاوت
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وقایع برزونامۀ جدید را »جدید است:  برزونامۀها وقایع . یکی از این تفاوتسی(
ها و ورزیدهد که بر گرد هستۀ اصلی داستان، که عشقمیپسند تشکیل هایی عوامقصه

ای از قهرمانان این بخش ... های برزو است، تنیده شده است. حتی نام عدهپهلوانی
نماید که که گفته آمد، میکند و چنانهای عامیانه را به ذهن متبادر میقهرمانان داستان

های مت از برزونامه، داستانکم بخش عظیمی از حوادث این قساگر نه همه، دست
های حماسی فقط در اسامی برخی از ها با داستانای باشد که وجه اشتراک آنعامیانه

مایه در توان گفت ریشۀ این بنونه(. از همین رو، می)همان، بیست« قهرمانان آن است
؛ در ادب عامیانه دارد« قصۀ شهر سنگستان»ای مشترک با ، ریشهبرزونامهبخش جدید 

نیز دقیقاً  برزونامهدر  «گویی پرندهغیب»مایۀ های بنزیرا تعداد و جزئیات خویشکاری
که ارتباط  ونوروزگلاست که در داستان های عامیانه است. این در حالی برابر با داستان

های مشترک کمتر است. در ادامه این چندانی با ادبیات عامه ندارد، تعداد خویشکاری
 شود.بررسی می وروزونگلنکته در 

 
 ونوروز. گل2-1-11

وجود دارد. « گویی پرندهغیب»مایۀ نیز بن از خواجوی کرمانی ونوروزگلدر مثنوی 
بیند که در کنار سروی در گلستانی روزی نوروز در میان خواب و بیداری چنان می

)رسیدن به ناشناختگی( پر از گل و ریحان خوابیده است و دو پرندة سبزرنگ 
خوان و همچون اند که همچون بلبل، خوشای نشستهگری( بر فراز شاخهمیانجی)

کنند که این جوانِ گویند و اشاره میطوطی سخنگو هستند. پرندگان با هم سخن می
رسد ای بسیار دلیر و از رستم و بیژن زورمندتر است. نژادش به کیقباد میخفته شاهزاده

)شناختن(... . او در یک روز بهاری که شادمانه به  اش از جمشید بیشتر استو هنرمندی
 بستۀ او شده است.صحرا رفته بود، از شخصی وصف دختر قیصر را شنیده و دل

 چمن بر سبزه از گل نقش بسته... 
 

 دو مرغ سبز بر شاخی نشسته 
 

 چو شه را همچو نرگس خفته دیدند
 

 صفت بیرون کشیدندزبان سوسن 
 

 است ن همایکه این مرغ همایون آ
 

 استاش آرام جای که شاخ سدره 
 

 استفروزان اختری از برج شاهی 
 

 استگرامی دری از درج الهی  
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 است...و لیکن در سرش سودای یاری 
 

 استعذاری دلش را خارخار گل 

 (۸2: 897۳)خواجوی کرمانی، 

در داستان »است:  در منابع دیگر نیز اشاره شده ونوروزگلمایۀ داستانی به این بن
کنند و بیند که سرنوشت او را بیان می، نوروز دو مرغ سبز را در خواب میونوروزگل

« گویدبیند که جایگاه توفان جادو را به او میگوی را در خواب میدر پایان بلبلی سخن
نویسنده اشاره نکرده که این مطلب از چه منبعی نقل شده است؛ (. 3۸: 893۸)ذوالفقاری، 

در پایان دهد. به او نشان می« کشیشی»را « توفان جادو»جایگاه  ونوروزگلزیرا در متن 
بیند که راه گری( را میرود و در خواب کشیشی )میانجیداستان نوروز به خواب می

 دهد:رسیدن به توفان جادو را به او نشان می
 کشیشی دید ناگه سالخورده
 ... از اینجا مهد بیرون بر سه فرسنگ
 وز آن ره خیمه زن بر طرف دشتی
 بر آن دشت است یک پیروزه گلشن

 

 شراب دور ماالمال کرده 
 که راهی پیشت آید تیره و تنگ

 ای بینی بهشتیکه بر هر گونه
 در او طوفان جادو را نشیمن

 

 (۸2: 897۳)خواجوی کرمانی، 
وفان جادو را رود )واکنش قهرمان( و تاند، مینوروز به راهی که به او نشان داده

 دهد )حل مسئله(.یابد و او را شکست میمی
 

 بردن به خاصيت جادویی درخت از زبان کبوتر. پی2-2
بردن به خاصیت جادویی درخت از پی »های معمول در ارتباط با پرنده مایهیکی از بن
ه بدون اشاره ب پرندهدو ها، در این داستان(. 8۳9: 8978)مارزلف،  است« زبان پرنده

سرگذشت قهرمان، به خواص جادویی درختی که قهرمان داستان زیرش خوابیده است، 
کنند که شاخ و برگ و پوستش چه خاصیتی دارند و قهرمان از خواص اشاره می

درحقیقت کند. جادویی آن درخت طی مراحل پیش رو و در حل مشکالت استفاده می
در این « شناختن»و « خبرگیری»از میان هشت خویشکاری یادشده، از دو خویشکاری 

های مشترک با ها تعداد خویشکاریها اثری نیست. از آنجا که در این داستانداستان
صورت مختصرتری بررسی کمتر است، به« بازگفت سرگذشت قهرمان»مایۀ بن
 شوند.می
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 . داستان آه2-2-1
ختر از شدت خستگیِ د( 2۳2-83۸: 8993؛ امینی، 985-98۳: 8917)نک: خدیش، در داستان آه 

برد )رسیدن به ناشناختگی(. بیدار راه )عزیمت( روی شاخسارهای درخت خوابش می
گری( با هم دربارة ارزشمند بودن درخت شنود دو گنجشک )میانجیشود، میکه می

شنود که شود و پاسخ میکنند. گنجشک اول از کیفیت درخت جویا میصحبت می
اش )دریافت دهد و خاصیت ترکهنگان را شفا میخاصیت برگش این است که دیوا

دختر مقداری از (. 982: 8917)خدیش، کند شیء جادو( این است که کشته را زنده می
افتد )واکنش بندد و به راه میچیند و در دستمالی میبرگ و شاخۀ آن درخت می

گیرد و موفق ها برای رسیدن به مقاصد خود بهره میقهرمان(. در ادامۀ داستان از آن
مخاطب « بودنزن »های در خور توجه این داستان شود )حل مسئله(. از جنبهمی

مند شده مردها از راهنمایی پرندگان بهرههای بررسیکبوترهاست؛ زیرا در بیشتر داستان
 شود.نیز دیده می« حلوا خوردن سه دختر خارکن»شوند. این نکته در داستان می
 
 لنگویو یکمحمد و د. ملک2-2-2

رسد ای میمحمد در راه )عزیمت( به سرچشمهملک( ۸58-۸۸۳)همان، در این داستان 
های باالی خوابد. از زبان مرغ)رسیدن به ناشناختگی( و زیر سایۀ بید کنار آن می

شنود که زیر درخت هفت خم خسروی خاک شده و میوة گری( میدرخت )میانجی
درخت برای رد شدن از آب )دریافت شیء  درخت برای درمان نابینا و پوست

گیرد )واکنش او مقداری از میوه و پوست درخت برمی(. ۸۸3)همان، جادویی( مفید است 
 دهد )حل مسئله(.کند و نابینایی را شفا میها استفاده میقهرمان( و در ادامۀ راهش از آن

 
 ۳. شهزاده هرمز و نازنين گل2-2-۳

شنود که اگر ریشۀ درخت را بجوشانند و به گری( می)میانجیهرمز از دو فاخته شاهزاده
دهد )دریافت شیء شود و برگ درخت چشم نابینا را شفا میدیوانه دهند، عاقل می

گیرد )واکنش قهرمان( و به شهر جادویی(. شاهزاده برگ و ریشۀ درخت را برمی
 (.99۳: 893۸)ذوالفقاری، رود فیروزشاه می
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 پرندهتر به شدن دخ. تبدیل2-۳

ها، قهرمان زیر درختی خوابیده و چند پرنده )معموالً کبوتر( بدون در برخی داستان
شوند؛ زیرا دخترهایی آیند و از جلدشان خارج میآگاهی از حضور قهرمان فرود می

ها، معموالً قهرمان گونه داستاناند. در اینزیبارو هستند و فقط در جلد پرندگان فرورفته
شود به کند و آن دختر مجبور میتر یا زیباتر را پنهان میکوچک جلد دختر
های عامیانه و در در داستانهای قهرمان داستان عمل کند. همچنین، گاهی درخواست

)خدیش، شود وگریزهای داستان، دختر برای نجات خویش به کبوتر تبدیل میتعقیب

ای به یاری عاشق شکل پرندهبه ها معشوقدر برخی داستانبر آن، عالوه (. 32: 8917
هایی اشاره در اینجا فقط به داستان(. 818: 893۸)نک: مثنوی جالل و جمال؛ ذوالفقاری، رود می

 شده در این مقاله نزدیک باشند.مایۀ بررسیلحاظ ساختاری به بنشده که به
 
 . دختر گلستان عرب2-۳-1

« دختر گلستان عرب»شاه عاشق پسر پاد (237 -239: 8917)خدیش، در این داستان 
شود. او به نزدیک گری( برای آوردن آن دختر مأمور میپیرزال )میانجیشود و ننهمی

شکل آهو آنجا دیده رود که نخست بار پسر پادشاه دختر گلستان عرب را بهدرختی می
آیند و از جلد است )عزیمت و رسیدن به ناشناختگی(. سه کبوتر لب چشمه فرود می

پیرزال هم پروبال دختر گلستان عرب را کنند. ننهروند و شنا میوتر بیرون میکب
جای پروبال به او یک دست لباس آدمیزاد آمدن از چشمه، به دارد و موقع بیرونبرمی

 (.23۸)همان، دهد که بپوشد و همراه پیرزن نزد پسر پادشاه برود می

 
 احمد. یوسف شاه پریان و ملک2-۳-2

کند )عزیمت و احمد درِ باغ ممنوعه را باز میملک( ۸57-۸52)همان، استان در این د
نشینند و از بیند که سه کبوتر لب آن میرسیدن به ناشناختگی( و نهری در میان باغ می

فهمد که احمد میملک (.۸59)همان، کنند. تنی میآیند و شروع به آبجلدشان بیرون می
دارد و پنهان تر را برمیرود و جلد دختر کوچکزدیک میها سه دختر زیبا هستند. نآن
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تر را با خود نزد پیرزن احمد دختر کوچکروند و ملککند. دو کبوتر دیگر میمی
 (.۸5۸)همان، برد می
 
 . مم و زین2-۳-۳

نشینند. یکی از مم میشکل پرنده )ترالن( روی کوشک کاکهروزی سه حوری به
ها جدا شدم. علت بوران از حوریکل کبوتری درآمدم و بهشگوید وقتی بهحوریان می

مم زیبا بود. خواهر کوچک پیشنهاد در شهر جزیر بوتان خاتونی را دیدم که همتای کاکه
تر و زیباتر است یا مم ظریفمم را با خود به جزیر ببریم تا ببینیم کاکهدهد کاکهمی

را به نزد مم بیاورند. حوران زین را  داند زینزین. خواهر دیگر مخالف است و بهتر می
های پیچند و روی بالآرایند. روح او را الی لحاف و بالش میکنند و میبیهوش می

خوابانند تا ببینند زین گردند و زین را دوش به دوش مم میخود به شهر یمن برمی
 (.731: 893۸)ذوالفقاری، تر است یا مم ظریف

 
در « قصۀ شهر سنگستان»ها با شعر ته و مقایسۀ آنگفهای پیشبا بررسی داستان

کار گرفته است، در ادبیات ثالث در این شعر بهای که اخوانمایهیابیم که کلیت بنمی
های مختلف با هم متفاوت است. فارسی پیشینۀ پرباری دارد؛ اما جزئیات آن در داستان

 شود:ه میترشدن موضوع این اطالعات در قالب جدول ارائبرای روشن
 ها: بررسی مشابهت1جدول 

 هدف قهرمان حیوانجایگاه هاتعدادحیوان نوع حیوان 
قصۀ شهر 
 سنگستان

 نجات شهر سالسدر کهن دو کبوتر

 ابراهیمتجات شازده چنار سه کبوتر غالم دیوزاد
محمد و ملک

طلسم دختر 
 شاپورشاه

 نجات برادران درخت سه کبوتر

 نجات جان خود درخت سه مرغ سفید پیرمرد خارکن
یافتن درخت  درخت دو کبوتر وماچیندختر چین

مقام و مادیان چل
 کرهچل

 وصال معشوق درخت دو کبوترقصۀ 
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اسماعیل و شاهزاده
 عرب زنگی

 وصال معشوق درخت سه کبوتر پسر و تیر و کمان
عاقبت 

حلواخوردن سه 
 دختر خارکن

 یافتننجات درخت سه کبوتر

 وصال معشوق سالسرو کهن دو ة بزرگپرند مندخرد ةشاهزاد
وصال معشوق و  درخت سه کبوتر سیب سحرآمیز

بازگشت به دیار 
 خویش

 پیروزی و وصال یار شاخسار دو مرغ برزونامه
پرندة  ونوروزگل

 سبزرنگ
 نجات شهر شاخ دو

 کردن معشوقزنده درخت دو گنجشک داستان آه
محمد و دیو ملک

 لنگویک
 پادشاهی یدب دو مرغ

هرمز و شهزاده
 نازنین گل

 وصال معشوق درخت دو فاخته

دختر گلستان 
 عرب

 وصال معشوق درخت سه کبوتر

یوسف شاه پریان 
 احمدو ملک

 نجات جان خود نهرلب سه کبوتر

 وصال معشوق ـ سه  کبوتر مم و زین

 
جده داستان شود، در بین حیواناتی که در همالحظه می 8که در جدول شمارة چنان

اند. از این یازده داستان، در بوده« کبوتر»اند، در یازده داستان شده، نقش ایفا کردهبررسی
اند. فقط در سه داستان تعداد دو کبوتر و در هشت داستان تعداد سه کبوتر وجود داشته

، «چنار»اند، مشخص شده که از نوع چهار داستان، نوع درختی که پرندگان بر آن نشسته
« شاخسار»و « شاخ»و « درخت»نمونه از لفظ  82بوده است. در « بید»و « سرو»، «سدر»

ها یا جایگاه حیوان مشخص نیست یا بر لب نهر و... استفاده شده است و در بقیۀ نمونه
لحاظ عمل داستانی، تفاوت در نوع و تعداد پرنده یا نوع درخت تغییری جای دارد. به
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ها با وجود ایجاد تنوع کند و این نوع پیکرگردانینمیدر خویشکاری مدنظر ایجاد 
 ها دارد.ها، نشان از ریشۀ مشترک تمامی نمونهظاهری در روایت

 
 ها: خویشكاری2جدول 
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های مشابه قهرمان با راهنمایی شود، در همۀ داستاندیده می 2که در جدول چنان
دهد؛ فقط در یک یابد و راهکار آن حیوان نتیجه میست میحیوان مدنظر به موفقیت د
شود و این است که مسئله حل نمی« قصۀ شهر سنگستان»نمونه و آن هم در شعر 

 شود.جای آب، دود از غار بلند میخویشکاری وجود ندارد و به
، «سعد و سعید»، «محمد و طلسم دختر شاپورشاهملک»، «غالم دیوزاد»در شش قصۀ 

و « پسر و تیر وکمان»، «اسماعیل و عرب زنگیقصۀ شاهزاده»و « وماچینچین دختر»
رسیدن به »، «عزیمت»، «خبرگیری»هر هشت خویشکاریِ « برزونامه»منظومۀ 

دریافت »، «واکنش قهرمان»، «شناختن»، «دهندهروابط ربط»، «گریمیانجی»، «ناشناختگی
وجود دارند. در « قصۀ شهر سنگستان»ت دقیقاً مطابق با روای «حل مسئله»و « شیء جادو
با نبود یک « سیب سحرآمیز»و « عاقبت حلواخودن سه دختر خارکن»دو قصۀ 

شود. بنابراین، در ثالث تکرار میخویشکاری، هفت خویشکاری مشترک با شعر اخوان
نُه داستان از یازده داستان دستۀ اول، حداقل هفت خویشکاری مشترک وجود دارد و 

های آن ثالث با خویشکاریدر شعر اخوان «گویی پرندهغیب»مایۀ های بنخویشکاری
ها و ادب عامه عالقه ثالث به سنتاخوانهای عامیانه شباهت بیشتری دارد. در داستان

تواند تمام همّ مسائل فولکلوری گاه می»باره چنین گفته است: در ایندارد و خود نیز 
به  توجه با(. 85۳: 8978ثالث، )اخوان« ای از کارم رامرا مصروف خودش کند و گاه گوشه

مدنظر  ۀمایگیری او در بناش به استفاده از ادبیات عامه، وامثالث بر عالقهتصریح اخوان
 شود.تر میپذیرفتنی« شهر سنگستان قصۀ»در شعر 

 
 جهينت. ۳

قصۀ شهر »شعر  در« گویی پرندهغیب»مایۀ منظور یافتن خاستگاه بندر این پژوهش به
مایه در داستان عامیانه بررسی شده و این بن 97۳صد منظومۀ عاشقانه و « سنگستان

مایه پیش از دهد که این بنهای پژوهش نشان میهفده نمونه بازیابی شده است. یافته
ثالث، در ادب عامه و در ادبیات کالسیک ایران تکرار شده و بسامد آن در شعر اخوان

. بازگفت 8توان در سه بخش بررسی کرد: مایه را میاین بن بیشتر است. های عامهقصه
؛ پرندهبردن به خاصیت جادویی درخت از زبان . پی2؛ پرندهسرگذشت قهرمان از زبان 
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 تر است.ثالث نزدیکساختار دستۀ اول به شعر اخوانکه  پرندهشدن دختر به . تبدیل9
رسد جنبۀ نظر میادبیات فارسی، بهبا بررسی مختصر پیشینۀ نماد کبوتر در 

های دیگر این خداگونگی این پرنده در اساطیر یونان باستان، وفاداری، پاکی و ویژگی
همین دلیل، دور از ذهن نیست که در پرنده در آگاهی او از اسرار غیب مؤثر است. به

از گذشته وآینده، های عامیانه این پرنده به یاری قهرمان داستان بیاید و با آگاهی داستان
 راه نجات را به او نشان دهد.

های ثالث با خویشکاریدر شعر اخوان «گویی پرندهغیب»مایۀ های بنخویشکاری
محمد ملک»، «غالم دیوزاد»های عامیانه شباهت بیشتری دارد. در پنج قصۀ آن در داستان

 صۀ شاهزادهق»و « وماچیندختر چین»، «سعد و سعید»، «و طلسم دختر شاپورشاه
رسیدن به »، «عزیمت»، «خبرگیری»، هر هشت خویشکاریِ «اسماعیل و عرب زنگی

دریافت »، «واکنش قهرمان»، «شناختن»، «دهندهروابط ربط»، «گریمیانجی»، «ناشناختگی
وجود دارند. « قصۀ شهر سنگستان»دقیقاً مطابق با روایت  «حل مسئله»و « شیء جادو

طور جزئی تغییر های عامیانۀ دیگر، بهها در داستانشکاریبسامد و جزئیات این خوی
 کند.می

فقط  «گویی پرندهغیب»مایۀ های عاشقانه، بندر بررسی ادبیات کالسیک و منظومه
مایه در های این بنخویشکاری مشاهده شد. ونوروزگلو  برزونامهدر دو منظومۀ 

به نبود نسخۀ کند؛ اما باتوجهبقت میمطا« قصۀ شهر سنگستان»طور کامل با برزونامه، به
ثالث از این منظومۀ حماسی کم احتمال تأثیرپذیری اخوان ،جدیدبرزونامۀ چاپی از 

قصۀ شهر »شباهت اندکی با  ونوروزگلمایه در داستان های این بناست. خویشکاری
از این دو  مایۀ داستانی راثالث این بندارد؛ بنابراین، احتمال اینکه اخوان« سنگستان

 منظومه وام گرفته باشد، اندک است.
های عامیانه بسیار زیاد است: یاریگر با قصه« قصۀ شهر سنگستان»مشترکات روایت 

اند، پرندگان یکدیگر را خواهر قهرمان پرنده است، دو یا سه پرنده بر درخت نشسته
ه، پرنده قهرمان کنند، یک نفر دورافتاده از وطن و ناشناس زیر درخت خوابیدخطاب می

شناسد، پرنده از گذشته و آیندة قهرمان آگاه است و راه رهایی و احتماالً نشانی میرا باز
شود. کند و موفق میگوید. قهرمان به توصیۀ او عمل میشیئی جادویی را به قهرمان می
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ثالث در بخش آخر، تغییری ایجاد کرده است و قهرمان قصۀ او موفق البته، اخوان
زدایی در مایۀ داستانی را هنرمندانه بازپردازی کرده است و با آشناییشود. او این بننمی

های عامیانه که دارد. خالف داستانپایان روایت، خواننده را به تأویل داستان وامی
با تابد. تفسیرهای گوناگون را برمی« قصۀ شهر سنگستان»پذیر نیستند، روایت تأویل
اش به استفاده از ثالث بر عالقهگفته و نیز، تصریح اخوانهای پیشبه تمامی نکته توجه

تر پذیرفتنی« شهر سنگستان قصۀ»مایه مدنظر در شعر گیری او در بنادبیات عامه، وام
تأثیر ادبیات عامیانه مایه تحتکارگیری این بنثالث در بهتوان گفت اخوانو میشود می

 بوده است.
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، تهران: 2. ترجمۀ سودابه فضایلی. جفرهنگ نمادها(. 8915ان و آلن گربران  )شوالیه، ژ -

 جیحون.
 . تهران: توس.9تصحیح حبیب یغمایی. چ. بهتفسیر طبری(. 89۸7جریر )طبری، محمدبن -
 . تهران: پژوهنده.2. جفرهنگنامۀ جانوران در ادب پارسی(. 8918عبدالهی، منیژه ) -
. مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا الطیرمنطق. (8917ابراهیم )عطار، محمدبن -

 کدکنی. تهران: سخن.شفیعی
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 .۸3۸. نسخۀ کتابخانۀ ملی پاریس. شبرزونامهتا(. عطایی )بی -
«. ثالثاخوان مهدی سنگستان شهر قصۀ شعر الگوییکهن نقد(. »8938فرضی، حمیدرضا ) -

 .89۸-88۸. صص21ش .89س .شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات
 . تهران: زمستان.2. چبرگیباغ بی(. 8971اخی، مرتضی )ک -
 شهر قصۀ شعر بر تأکید با اخوان اشعار در توده فرهنگ ردپای(. »8917کاردگر، یحیی ) -

 .9۸۸-995. صص57ش .شناخت .«سنگستان
 . تهران: فرهنگ نشر نو.2. چفرهنگ مصور نمادهای سنتی(. 891۸کوپر، جی. سی. ) -
تصحیح اکبر نحوی. تهران: مرکز پژوهشی . بهبرزونامه(. 8917الدین محمد )کوسج، شمس -

 میراث مکتوب. 
. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران: های ایرانیبندی قصهطبقه(. 8978مارزلف، اولریش ) -

 سروش. 

. 8. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. جمروج الذهب(. 8912حسین )بنمسعودی، ابوالحسن علی -
 نگی.فره _ . تهران: علمی7چ

 اساس بر سنگستان شهر ۀقص در نینماد امر و یانشانه امر لیتحل(. »893۸)زهره  ،ینجف -
 .۸93-۸85صص .7۸ش. جهان معاصر اتیادب پژوهش«. ستوایکر یۀنظر

تصحیح اکبر نحوی. تهران: مرکز پژوهشی . بهبرزونامه(. مقدمه بر 8917)نحوی، اکبر   -
 میراث مکتوب.

 . تهران: علمی.9. چاالسرارمخزن(. 89۸9سف )یوبننظامی گنجوی، الیاس -
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Abstract  

"The Story of “Shahre Sangestan’’ is one of the most famous poems 

of Mehdi Akhavan Sales. The story turns around the narration of a 

city where all its inhabitants have changed into stone and are looking 

for a way to save them. Among the characters in this poem are two 

pigeons who know the story of Shahriyar and give him a way to free 

himself. In this research, by content analysis method, the origin of the 

"loss of consciousness of the bird" in Persian and folk tales (370 folk 

tales and one hundred love collection) was studied. Taking into 

consideration these cases, the authors have tried to divide this content 

into three categories: 1. the revealed history of the hero according to 

bird, 2. Recognizing the magic properties of the tree according to bird; 

3. Girl’s transformation to tree whose first structure is closer to 

Akhavan's poetry. There are examples similar to Akhavan's narrative, 

especially in popular narratives that can provide a clear background 

for the reconstruction of Akhavan's poetry in the story of the 

"Sangestan tale". Although two examples of this content have been 

reconstructed in Persian antique and official literature; but the occult’s 

function of bird in "Sangestan tale" is more similar to folk tales than 

other functions and its frequency is higher in folk tales. Given the fact 

that Akhavan shows his interest to folk literature, his borrowing in the 

article entitled “Shahre Sangestan ", which is the basis of this article, 

is more acceptable. 

Keywords: Folk literature, Akhavan Sales, "Sangestan tale", helper 

animals, and bird’s occult
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