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 چكیده
 تحلیل بر متمرکز بیشتر گرفته، صورت ایرانی عامۀ هایقصه دربارة که گوناگونی هایپژوهش
 به استناد با پژوهش، این در. است بوده قصه «قهرمانان» عمل کیفیت بررسی و روایت ساختار

 کهن هایافسانه عنوان با که( صبحی)مهتدی  اهللفضل توسط شدهریگردآو هایقصهمجموعه
 هاینظریه براساس تا ه شدبرگزید موردی مطالعۀ عنوانبه قصه چهار است، یافته انتشار
 این در «ضدقهرمان کنش» بر مشخصاً حاضر پژوهش. معاصر بررسی شود شناسانروایت

 این در هاشخصیت بودن وارنمونه رغمبه کند ست که آشکارا این شهدف و یافته تمرکز هاقصه
ل و کنشگرانی فعا توسط کیفیاتی، چه با و چگونه آمیزخصومت هایای از کنشزنجیره ها،قصه
زنجیرة  اند:های اصلی مقاله به این شرحپرسش. اندشده های گوناگون خلقبا روش منداراده

های عامه شکل ضدقهرمانان در قصههای مشترک بر شالودة کدام رشته از کنش شرارت

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول( یت مدرسدانشکدة هنر، دانشگاه ترب کارشناس ارشد. 8

saboorehrangraz@gmail.com * 

 دانشگاه تربیت مدرس ،دانشیار پژوهش هنر. 8

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس. 3

mailto:saboorehrangraz@gmail.com
mailto:saboorehrangraz@gmail.com


 8331 پاییز و زمستان ،6، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

2 

آورد؟ ۀ استلزام پدید میرابط نهاد چگونه میان کنش و شخصیتهای همگیرد؟ بسامد کنشمی
ای و روش تحقیق هم توصیفی ـ تحلیلی است. دستاورد روش گردآوری اطالعات کتابخانه

دقهرمانان، ض های مشترکصورت ابداعی براساس زنجیرة کنشتحقیق حاضر این است که به
 روشی با را آنان کنش تشابهات و کرده بندیو جدول بندیطبقه آنان راکنش  الگوهای بسامد

 مشترک و مشابه هایکنش باوجود که است رسیده نتیجه این بهنیز  .بازنمایانده است ایمقایسه
 نظریۀ برمبنای عامه، هایقصه توسط ضدقهرمان در «یکسان هایشرارت» انواع تولید و

 هاقصه این در ضدقهرمان هایشخصیت نهادین رفتار از کنش آنان، محتوای گرایان،ساخت
  کند.می پیروی

 
  .عامه هایقصه ،گراساخت شناسیروایت ،کنش ضدقهرمان ،شخصیت :های کلیدیواژه

 مقدمه  . 1

 شاملمشخص  طوربه که آفریندمی را داستانی شماربی هایجهان داستانی هایروایت
های نوینی طی چند دهۀ اخیر، نظرگاه. است گوناگون داستانی رخدادهای از ایزنجیره

 شناسی را دگرگونهای سنتی روایتکه بنیاد نظریه شده شناسی ارائهدر عرصۀ روایت
نظریۀ والدیمیر پراپ شناسی براساس نخستین در عرصۀ روایت هایدیدگاه است. کرده

خود  صدد بود تا آرایو در ترین جزء قصه را بازشناسدککوشید کوچاستوار بود که می
های نوظهور در . مقالۀ حاضر بر شالودة دیدگاهگسترش دهد همین مبنارا بر 
 .گرا شکل گرفته استشناسی ساختروایت
 بر تمرکز با گراساخت شناسیروایت شناسی،های گوناگون روایتمیان نظریه در

 بررسی متفاوت منظری از را شناسیروایت ت،روای درون در وی کنش و شخصیت
 و تجلی درواقع و اصلی کنش چند از تابعی را هاشخصیت گرایانساخت .است کرده

 فایدة گرایان،ساخت دیدگاه از» .دانندمی بنیادین و محدود کنشی الگوی چند تجسم
 هاکنش این که است در این کنش، هایحوزه براساس هاشخصیت تعریف و توصیف
 .(Barthes, 1975: 258) «است بندیطبقه قابل و تیپیکال محدود،

 کنش»یعنی  ،داستانی روایت ساختار از مشخص جنبۀ یک صرفاً بر حاضر پژوهش
 درصددنیز  است. متمرکز عامه هایقصه از ایگزیده در ،«ضدقهرمان هایشخصیت
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 چه تا فمختل هایقصه در ضدقهرمان شخصیت هایکنش که دکن مشخص تا است
از یک سو  های عامهفیت رفتار شخصیت در قصهکی اندازه با یکدیگر همسانی دارد و

بع چه پیوندی با خصوصیات روحی شخصیت دارد و از سوی دیگر تا چه حد تا
 .بخشدقصۀ عامه را شکل می هایی است که روایتزنجیرة کنش
کز بر تحلیل کیفیت بیشتر متمر های عامۀ ایرانیهای گوناگون دربارة قصهپژوهش

عنصر اما پژوهش حاضر فقط بر  .عمل قهرمانان قصه بوده است نحوة روایت و بررسی
تاکنون از این که  ناصر روایت داستانی تأکید کردهای از عجنبهضدقهرمان و شخصیت 

 ویژهبه و ضدقهرمان، خلق شگردهای و هاشیوه . درخصوصجنبه مطالعه نشده است
 و تألیف فارسی به نظری منبع هیچ تاکنون ه،عام هایقصه در ضدقهرمان هایویژگی
 .است نشده ترجمه

های عامه، تاکنون هیچ قصه یقات پیشین دربارة عناصر داستانیاز آنجایی که در تحق
های مشترک و نامشترک در یابندة کنشپژوهش مستقلی دربارة کنش و زنجیرة بسط

از این حیث دارای نوآوری است.  شاین پژوهشخصیت ضدقهرمان صورت نگرفته، 
 رفتار و اعمال و مجموعۀ روایی هایکنشبندی کیفیت طبقه بنابراین برای نخستین بار

 تفسیر و بندیهایی ابداعی دستهدر جدولدر چند قصۀ عامه  های ضدقهرمانشخصیت
 .شده است

 قصۀ عامه نگارندگان با گزینش چهارـ تحلیلی است.  توصیفی روش پژوهش
 مجموعۀ دو میان از «نمکی» و «ورپیله» ،«سرگشته بلبل» ،«پازنگوله بز» هاینامبه

 گردآوری مهتدی اهللفضل 8338ـ8381 هایسال در کهـ  کهن هایافسانه و هاافسانه
 . نداپرداخته هاقصه این در ضدقهرمانان شخصیت کنش بررسی به کرده ـ

 به هاآن بررسیروش  تعمیم برایها آن بودنِ وارنمونه هاگزینش این قصه مالک
 گیریوهای ثابت و تکرارشوندة شکلبا توجه به الگ است. بوده عامه هایقصه دیگر

های کنش های عامه، این پژوهش بسامدر قصهکنش در شخصیت ضدقهرمانان د
ررسی مورد ب های عامها در دامنۀ مشخصی از قصهها رگونه شخصیتاین پذیرانطباق
ی خلق بندی شگردها و الگوهاها، به طبقهاین کنش پذیریداده و با تعمیمقرار 

 ها پرداخته است.گونه قصههای ضدقهرمان در اینشخصیت
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  ند از:امقاله عبارت هایپرسش 
های مشترک ضدقهرمانان در بر شالودة کدام رشته از کنش زنجیرة شرارتـ  
 گیرد؟های عامه شکل میقصه

رابطۀ استلزام پدید  نهاد چگونه میان کنش و شخصیتهای همشبسامد کنـ 
 آورد؟می

 گرا، جایگاه ضدقهرمان در الگویساخت شناسانبراساس دیدگاه روایتـ 
   شود؟چگونه تعیین می« های کنشحوزه»

 یهابسیاری از شخصیتهای مزبور، فرضیۀ پژوهش این است که با توجه به پرسش
 همین بر نیز آنان کنش هستند و یکسانی و وارنمونه صوصیاتخ دارایعامه  هایقصه
توان مفروض دانست که بنابراین می. است بینیپیش قابل و تیپیکال غالباً مبنا،

آمیز در یک رشته خصومت رفتارهای پدیدآورندگانهای ضدقهرمان و شخصیت
ای پربسامد و ه در چرخهآورند کای از شرارت را پدید مینهاد، زنجیرههای مشابه و همکنش
 ضدقهرمان هایشخصیت در( پاتیکآنتی) برانگیزبیزاری های. جنبهشوندوار بازتولید مینمونه

 ،استوار است و خلق کنش توسط آنان در آغاز روایت آنان بر شالودة فاعلیت و پویایی
 ایهشخصیتنهادین  رفتار از کنش محتوای مشخصِ تبعیت .نیست« واکنشمندانه»

 بین کنش و شخصیت یعنی آورد؛پدید می را «استلزام» ای مبتنی بررابطه ضدقهرمان
 براساس عامه، هایقصه عموم در رو این . ازشودمیالزم و ملزوم برقرار نسبت 

 .دارد وجود ثرمؤ همپوشانی نوعی شخصیت و کنش بین شده،مطرح هایبحث

 . پیشینۀ پژوهش1ـ1
است که هم در ادبیات « نوپدید»دانشی  حث مرتبط با روایتمباشناسی و سلسلهروایت

است.  کرده غرب و هم در ادبیات ایران، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب
های منتقدان برجستۀ بسیاری از پژوهشگران با رویکردهای نوین و با استفاده از دیدگاه

اند که گوی کنش تألیف کردهال زمینۀ شماری را درهای بیجهانی، مقاالت و کتاب
 :ند ازاازجمله عبارت
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رایط و نوشتۀ حمیدرضا شعیری که ش (8337) مبانی معناشناسی نوینکتاب 
 واکاوی کرده و درنهایت های عامههایی از قصهنمونه مختصات گفتمان پویا را برمبنای

رایند حرکت زیربنایی گفتمان، ف متن از طریق مربع معناشناسی و ساختار با بازنگری
جایگاه سه »توان نام برد: الت میمقا از این . همچنینشخصیت را ترسیم کرده است

( از زهره نجفی و 8317) «های حدیقهعنصر گفتگو، کنش و پیرنگ و ساختار روایت
نوشتۀ فهیمه حیدری  (8331) «عوامل کنشی در رمان سووشون تحلیل»غیانی؛ اسحاق ط

های کنش در نش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگیک»نیا؛ جامع و هلن اولیایی
 ؛پورمعصومه غیوری و محمدکاظم یوسف ( از8331) «بخش تاریخی شاهنامۀ فردوسی

 «بررسی نقش کنش و نشانه در پیوند موضوعی پنج باب کلیله و دمنه نصراهلل منشی»
 پور. مریم حبیبیان و سعید حسام ( تألیف8331)

نیز مقاالتی نگاشته شده  ضدقهرمان در ادبیات فارسی و شخصیت ماهیت بارةدر
نوشتۀ  (8313) «های ماندگارفردوسی و هنرمندی در خلق قهرمان و ضدقهرمان» است:

 هادی ( از8316) «ایران پهلوانی هایمنظومه و شاهنامه در ضدقهرمان» محمد حنیف؛
الماس خان  نامۀقهرمان و ضدقهرمان در حماسۀ رستم»یوسفی و محمود مدبری؛ 

بررسی » ؛زاده و شهناز گراوندینوشتۀ خلیل بیگ (8331) «ای کرمانشاهیکندوله
 «های هفتاد و هشتادهای قهرمان و ضدقهرمان در چند اثر داستانی دههشخصیت

 پور و محمدرضا اسعد.لیال کریم ( از8331)
ورد صورت مستقل مهای عامه بهضدقهرمان در قصه اما تاکنون کیفیت کنش

از آن جهت که رویکردی  حاضر است. مقالۀ قرار نگرفته بندیپژوهش و طبقه
گیرد و پی می های کهنافسانه و هاافسانهمجموعۀ  دو از هاییقصه در گرایانه راساخت
است، هاین قصه ساختار رواییضدقهرمان در  کنش شخصیتبررسی  بر مشتمل

 .ه باشدتواند راهنمای مقاالت بعدی در این زمینمی

 . مبانی نظری پژوهش 2
 هایویژگی و روایت بررسی علم یامعنبه کلی معنایی در روایت نظریۀ یا شناسیروایت

 ساختار بررسی به هم و روایت نظریۀ به هم شناسیروایت» است. ساختار روایت
 (.Kisak, 2015: 219) «شودمی گفته بشری ادراک بر هاآن تأثیرگذاری هایراه و روایت
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 بستر در که هایی8کنش و ها8رخداد بازنمایی از است عبارت های عامهروایت در قصه
های عامه وجوه ها و قصهاز این حیث میان روایت در انواع داستان .یابندبسط می زمان

هایی هستند که همانا شخصیت وان یافت. شالودة این وجوه مشترکتمشترکی می
 هاکنش مجموعۀ را روایت فلودرنیک آفرینند. مونیکایروایت را در هر نوع از داستان م

 قالب در ممکن جهان بازنمایی»: کندمی معرفی شخصیت با ارتباط در رویدادهایی و
 نقش ایفای آن در انسانیشبه یا و انسانی قهرمان چند یا یک که بصری و زبانی ایِرسانه

 محورهدف هایکنش عمدتاً و اندوابسته مکان و زمان به وجودی حیث از که کنندمی
  (.73: 8338) «دارند

رخدادهایی است که در خط سیر روایی داستان رویداد از یک سو شامل مجموعۀ     
های ها شخصیتشود که منشأ آنهایی میکند و از سوی دیگر شامل کنشظهور می

 خصیتهای شصفات، غرایز و حتی انگیزه از که روایت هستند. مجموعۀ رفتارهایی
 طور کلی روایتبه. دهدمی شکل را های شخصیتکنش گیرد، مجموعۀسرچشمه می

 اساسی نقشی کنش البته حضورِ و( هاکنش) رخدادها یا رخداد بازنمایی از است عبارت
 است رخدادهایی روایی توالی داستان سنتی، معنای در. کندمی ایفا روایت برساختن در
 کنش .برندمی پیشبه را داستانی خط سیر ترتیب، بدین و رنددا انجامی و میانه آغاز، که
 دیگر موقعیت به موقعیتی از تغییر باعث که کنندمی تعریف روایت در عملی نوع هر را

 در را داستانی خط که حوادث از ایمجموعه یا و اعمال و حوادث توالی» شود؛می
  .(John, 2005: 48) «دهندمی تشکیل روایی سطح هایکنش

 گراشناسی ساخت. کنش و کنشگر در روایت1ـ2
 توجه روایی سیر خط در کنش ساخت به که شناسیروایت هاینظریه ترینمهم از

است که « شناسی شناختیروایت»و دوم، « گراشناسی ساختروایت»نخست،  اند،کرده
 3ئل بارونی،شناسی دارند. رافاای در میان رویکردهای اخیر روایتهر دو جایگاه ویژه

 کند: شناس سوئیسی، این دو رویکرد را چنین تبیین میروایت
 کنشی ساختارهای تحلیل و تجزیه به مستقل طوربه گراساخت شناسیروایت

 را گرایانساخت گرایی،نسبی و نگریجزئی این. است داشته های عامه گرایشقصه
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 و شفاهی ای،محاوره هایروایت در هاکنش عملکرد از که کرده هدایت سو بدان
 پردازاننظریه دیگر اینکه، بازمانند؛ مشخص کنشی نظریۀ یک تعمیم از آن درنتیجۀ
شناختی برای ارائۀ تعریفی دقیق از کارکرد کنش روایی در روایت،  شناسیروایت
 بسیار که عمدی معطوف کردند هایکنش کلی هایطرح را به خود هایتالش عمدة
 (. 1 :2016شدند )می تلقی عمومی و دیهیب انگارانه،ساده

است که اصول پژوهشی  شناسیروایت جدید رویکردهای از شناختی شناسیروایت
 بر برخی. است کرده استوار شناختی معناشناسی و شناسیزبان دستاوردهای را بر خود
 سیشناروایت در از تحقیقات مملهِ زیادی حد تا شناختی شناسیروایت که باورند این

تی و رویکرد نظری تنها بر شناخلحاظ روشبه است. مقالۀ حاضر بوده گراساخت
 از گرا، کنششناسی ساختروایت در گرا متمرکز است.شناسان ساختدیدگاه روایت

 گرایان بهساختنخستین  .است وابسته شخصیت به دیگر سوی از و رنگپی به یک سو
 را چیزهمه روایت و اجزای سازندة آن ختاریتحلیل سا در پراپ، از والدیمیر تبعیت

اما نظریۀ ابتدایی پراپ توسط پیروان بعدیِ مکتب  .دادندمی قرار ساختاری روابط تابع
 فرد یک دیگر شخصیت،» گرایانساخت نزد گرایی بسط یافت. بر همین اساس،ساخت
 هاینشانه و تصاویر ها،کنش از است ایمجموعه بلکه نیست؛ متن در واقعی انسانیِ
دوگانۀ  تقابل نظریۀ برمبنای در این راستا و(. 811 :8338 پور،افضلی و قاسمی) «زبانی

شناس را ژولین آلژیرداس گریماس، روایت 1کنش الگوی نظریۀکلود لوی استراوس، 
گریماس در کتاب معناشناسی ساختاری کوشید »کرد.  گرای اهل لیتوانی مطرحساخت

 (. او13: 8338)حری، « شناسی روایت را پی افکنددهد و نشانهبه مفهوم روایت شکل 
 درنظر را روایت های اصلینقش از دوتایی دستۀ سه دوگانه، هایتقابل مفهوم براساس

های موجود در روایت نوعی با کنشنامید که هرکدام به 1ها را کنشگرگرفت و آن
ها ستانی دارند و افراد، اشیا، گروهیابند. کنشگرها معنایی فراتر از شخصیت داارتباط می

گیرند. در دیدگاه گریماس، فاعل و مفعول )کسی که کنش و مفاهیم انتزاعی را دربرمی
کنشگر  معنای واحدِ ،گردد(، هر دوو نیز کسی که کنش بر او واقع می دهدرا انجام می
 و یاریگر فعول،م و فاعل»تقابل با یکدیگر قرار دارند: کنند و همچنین در را پیدا می

 هایتقابل براساس گریماس که هستند کنشگر نوع شش گیرنده، و مخالف، فرستنده
 اگر» دهد:می توضیح سپس . گریماس(18: 8313 توالن،)« کندمی اشاره هاآن به دوگانه
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 کنش در 6نقش به شود، داده فرهنگی یا و اجتماعی هایخصلت صِرف کنشگران این به
 به بخشد، فردیت آنان به که شود داده هاییویژگی هاآن به اگر و شوندمی بدل داستانی

 (.817: 8313 اسکولز،)« شوندمی بدل 7شخصیت
، هدف کندیگر متمایز میبرمبنای نظریۀ گریماس، تنها چیزی که کنشگرها را از یکد

 زنند. ها برمبنای آن دست به کنش و عمل میاست که شخصیتو قصدی 
کننده یا مسبِب: او کسی است که فاعل کنشگر را به کنشگر فرستنده یا تحریک. 8

 دهد.فرستد و دستور اجرای فرمان را میمأموریت می

 برد.برنده: او کسی است که از کنش فاعل کنشگر سود می. کنشگر گیرنده یا سود8

کند و به طرف شیء ارزشی خود . کنشگر فاعل: او کسی است که عمل می3
 رود.یم

 . کنشگر شیء ارزشی )مفعول(: که هدف و موضوع فاعل کنشگر است.1

. کنشگر بازدارنده )عملگر ضدکنش(: او کسی است که مانع می شود تا فاعل 1
 کنشگر به شیء ارزشی برسد. 

کند تا به شیء دهنده: او کسی است که به کنشگر فاعل کمک مییاری. کنشگر 6
     (.63ـ61: 8331ارزشی برسد )عباسی، 

 پذیرفته شخصیت برای جایگزینی گرایان،ساخت نزد کنشگر پیشنهادی گریماس،
 با گرفت، برعهده گرایانکه شخصیت نزد ساخت نقشی ترینو براساس آن، مهم شد

گرای شناس ساختبرمون، روایت کلود در نگاه کهچنان مرتبط شد؛ او کنشگری
ها را درون یک روایت به دو د که شخصیتانجام آگاهانه و ارادی کنش بو فرانسوی،

 و خویشکاری بنیادین روایت را . او نیز واحدکرد تقسیم «3کارپذیر» و «1کارگزار»دستۀ 
 همچنان کند،می مطرح پراپ که گونههمان روایت، پایۀ واحد»دانست: می 81کارکرد یا

 این و آیندمی گرد 88رفتپی یک در که حوادثی و هاکنش یعنی مجموع است؛ کارکرد
 :Bremond & Cancalon, 1980)« کنندخلق می را روایت یک که هستند هارفتپی

387 .) 

 گرای دیگری که شخصیت را در روایت داستانی بررسی کرد، روالنمنتقد ساخت
ترین واحد روایی را کارکرد پراپ و گریماس، کوچک همچون ،نیز بارتاست.  بارت

واحدهای کارکردی  او. رانندمی پیشبه را روایت کارکردها که معتقد بود دانست ومی
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ای و نمایه( و برمونی پراپی مفهوم در)ویژه  کارکردهای روایت را به دو نوع عمدة
 های اصلیهسته ـ کارکردهای اصلی کارکردهای ویژه ـ. )کاتالیزورها( تقسیم کرد
و هستند یندی ه و برآآیند و دارای نتیجکارکردی دیگر می روایت هستند که درپی

که در کنار این هستۀ اصلی قرار  اندای( کارکردهایی)کارکردهای نمایهکاتالیزورها 
او همچنین شخصیت را وجودی  کنند.گیرند و فضاهای خالی روایت را پر میمی

یا هرچیز ) هاشخصیت طرف یک از»دانست: ضروری و الزم در روایت داستانی می
 ضروریِ سطح یک( کنشگران یا نمایشی هاید، چون چهرهکه نامیده شون دیگری

 بدون در جهان، واحدی روایت گفت توانمی اینکه برای: دهندمی تشکیل را توصیف
 . (61: 8317 بارت،)« ندارند وجود‘ 88هاعامل’ حداقل ها یاشخصیت

توان گفت که شخصیت یا کنشگر است های عامه میدر بررسی قصه بر این اساس،
های عامه، شخصیت یا برای رسیدن به هدف و پذیر؛ به این معنا که در قصهکنشیا 

 لحاظ، این شود. اززند یا اینکه کنشی بر او واقع میای دست به کنش میخواسته
 که انجامِ است مفعولی یا و دهدمی انجام را کاری که است نهادی یا فاعل یا شخصیت»

  (.831: 8338 اخوت،) «هنددمی نسبت او بر را ایگزاره و عمل

  رابطۀ شخصیت با کنش. 2ـ2
در علم  که است مسائلی ترینمهم از یکی «کنش» و «شخصیت» میان رابطۀ

 . شده است توجه آن به شناسیروایت
تر گونه که پیشهمان. است شناسیروایت علم حوزة در مهم عناصر از یکی شخصیت

کند. او در رتباط با شخصیت تعریف مید، فلودرنیک روایت را مشخصاً در اذکر ش
 است:جایی دیگر گفته 
 و یا انسانی قهرمانی حضور کند،می بدل روایت به حقیقتاً را روایت که معیاری

 هایروایت که دارند نظراتفاق شناسانروایت. است روایت کانون در انسانیشبه
 انسانیشبه قهرمانی یا و انسانی قهرمانانی که هستند هاییروایت از دسته آن واقعی
 ندهند، قرار داستان مرکز در را هاشخصیت افکار ها،روایت تمامی اگر حتی. دارند

است  داستانی روایت خصوصیات از اصلی شخصیت درونی جهان بازنمایی
 .(78: 8338 فلودرنیک،)
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 بررسی کرده، یکدیگر با پیوند در را شخصیت و کنش که یکی از نخستین کسانی
او رابطۀ میان شخصیت و کنش را به پیوندهای ناگسستنی شخصیت . است جیمز هنری

 حاضر این است که او و رویداد تعمیم داده است. اهمیت دیدگاه وی در پژوهش
 دو عنصر شخصیت در میان ویژهبه و کرد بررسی یکدیگر با ارتباط در را داستان عناصر

. دید متقابلی سان که مورد نظر نگارندگان این مقاله است ـ پیوستگیبدان  رویداد ـ و
 شخصیت: »نویسددر پیوند شخصیت و رویداد می( 8111) «داستان هنر» مقالۀ در او

 ،مکوئیالن) «شخصیت ترسیم جز چیست رویداد و رویداد؟ تجلی جز چیست
 8311 :11.) 

 داستان روایی نوع تواندمی شخصیت است که پذیریکنش و کنشگری درواقع نوع
استناد کرد که  کنان ـ ریمون هایتوان به گفتهدر این زمینه همچنین می .کند مشخص را

 :کندگفته اظهار میمطابق با مباحث پیش
 به شخصیت وابستگی عدم یا وابستگی نسبت و شخصیت و کنش رابطۀ داستان،
 کنش تابع تواندمی شخصیت لحاظ، این به. بود خواهد داستان نوع کنندةتعیین کنش،
 یا شودمی آفریده قهرمان یا شخصیت خاص، هاییکنش شرح برای فقط یعنی باشد؛

 روایت و ابداع شخصیت حالت ویتتق برای هاکنش که باشد ایگونهبه تواندمی
  (.18ـ13: 8317)شود 

بود که شخصیت ضدقهرمان بر  آن شاهد توانهای عامه میسان، در قصه بدین
ستین اقدام و کنش یا روایت با نخ یابد؛ به این معنا کهشالودة کنشگری خود اهمیت می

برابر خواست قهرمان، از ابتدا یا میانۀ قصه، همچون مانعی دریا او  ودشاو آغاز می
 زند.دست به عمل و کنشگری می

   های عامهوار در قصههای نمونهشخصیت. 3ـ2
صورت تیپ ارائه یابد و اغلب بهای عمومی میجنبهشخصیت  ،عامه هایقصه در
 و انسان ریخت به بیشتر انیایر هایقصه در شدهگرفته کاربه هایتیپ» .شودمی

 قصه به نیز گیاه و گل و آفتاب چون طبیعی عناصر[ ندرتبه البته] گاهی و نداحیوان
ها ریشه در فرهنگ هر منشأ این تیپ(. 81: 8331 بیاد و حنیف،سلطان) «شوندمی اضافه

ها نگفرهها و خردههمۀ فرهنگ»گوید: گونه که اچ. پورتر ابوت میجامعه دارد؛ همان
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های مختلف روایی در جامعه پخش شکلهای متعددی هستند که بهدربردارندة تیپ
ها سازی آنریزیم، ناگزیر دست به سادهها را در قالب تیپ میشوند. اما وقتی آدممی
ها، در این قصه ها(. بر این اساس، باید توجه کرد که شخصیت811: 8337« )زنیممی

 ذوالفقاری حسن. هستند محدود گروه چند به بندیتقسیم قابل و ایستا اغلب
: کندمی بندیطبقه صورت این به را عامه هایقصه در وارنمونه هایشخصیت

 عیاران، اشراف، و اعیان هنرمندان، فرهیختگان، معرفت، اربابان کارگزاران، درباریان،»
 صاحبان زنان، ران،بدکا مسافران، فرومایگان، زیرکان، و ظریفان پهلوانان، جادوگران،

 (. 37ـ36: 8331) «وهمی موجودات و حیوانات مشاغل، صاحبان و ورانپیشه ادیان،

 عامه هایقصه در 13. ضدقهرمان1ـ3ـ2
های عامه نقش بسیار مهم و مؤثری ضدقهرمان یکی از انواع شخصیت است که در قصه

 دشمنی و مخالفت به گیرد ومی قرار او با تعارض در و قهرمان مقابل او کند.را ایفا می
 او نیروی شکستن درهم رفصَ قهرمان نیروی تمام یگراز سوی د و پردازدمی او با

 دربرابر که را فردی نامد ومی محوری شخص را 81قهرمان مکی ابراهیم. شودمی
شخصیت مخالف از دیدگاه . نامدمی مخالف شخصیت کند،می علم قد محوریشخص 

 کنند:وی، همان است که از آن با عنوان ضدقهرمان یاد می
 خواست اِعمال درمقابل محکم سدی همچون که است ینیروی مخالف شخصیت

 خنثی هدف به نیل درجهت را او هایکوشش و است برافراشته قد محوری شخص
 که است نیرویی چنانآن مخالف نیروی یا شخصیت گفت توانمی یا و کندمی

. گیردمی صورت او مقاومت شکستن درهم برای محوری شخص هایکوشش
. است موجود شرایط همان خود یا و است موجود شرایط پاسدار مخالف شخصیت
 شخص نیروی با برابر و همسنگ تقریباً نیرویی دارای باید مخالف شخصیت
 باشد پرکشش و جالب مخاطب برای دو، آن کشمکش و مبارزه تا باشد محوری

 (.13 :8366مکی، )

 محمد. ستدو جنبۀ مافوق طبیعی و انسانی ا عامه دارای هایقصه در ضدقهرمان
 :کندمی بندیطبقه صورت این به ایرانی عامۀ هایقصه را در ضدقهرمان شناسحق
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 شرارتی که است دیوی گاه دارد: متفاوت چهرة دو ایرانی هایقصه در شریر
 را آب جلوی که است اژدهایی یا رباید؛می را جادویی عاملی یا دختر کند،می

 و کشدمی رویارو مبارزة یا و عمر شیشۀ شکستن با را دیو قهرمان. است گرفته
 انسانی ایچهره شریر ها،قصه سایر در. آورددرمی پا از شمشیر با همیشه را اژدها
 مؤنث شریر بررسی، مورد هایقصه درصد شصت از بیش در آنکه جالب. دارد
 (.36: 8317) است

 ،«گوسفندی» ،«خندان گل» ،«سرگشته بلبل» نظیر های عامه،قصه از بسیاری در
است و او را  قهرمان بیشتر و حضورش مؤثرتر از ضدقهرماناهمیت  ،«پیشانیماه»

 داستان از بزرگی قسمت در که شمار آورد. اوستدرواقع باید کنشگر اصلی قصه به
 آغاز او کنشگری با داستانی ایترو حتی موارد، اغلب در و است کنش برندةپیش
 حمایت اگر و دارد پذیرکنش و منفعل شخصیتی قهرمان ها،در بسیاری از قصه شود؛می

  .ندارد نیز را ضدقهرمان بر غلبه توانایی حتی او نباشد، قصه یاریگر

 های برگزیده بندی کنش ضدقهرمانان در قصه. بررسی و طبقه3

 «پازنگوله بز» قصۀ .1ـ3

 زندگی سرسبز چراگاهی در هایشبزغاله باقصۀ معروف دربارة بزی است که ین 
کند تا گرگ دائماً تالش می. گیردمی خانه آنجا نزدیکی در گرگی ازقضا .کندمی

 رسد و از آن پس،می شها را برباید و پس از چند بار ناکامی سرانجام به مقصودبزغاله
یابد و با پیروزی گرگ داوم میهای مربوط به نبرد بز و گرگ تکنش قصه با مجموعۀ

ساز، البته کنش ر عناصرتان از حیث کشمکش و ساختارسد. این داسپایان میبه
بدون خانوادة بز . در این قصه، دیدار گرگ و نادیده گرفت توانهایی دارد که نمیکاستی

از گذشته هاست.مرتبط با شخصیت 81داستانِانگیزة قبلی است؛ یعنی قصه فاقد هرگونه پیش
ز او بز تا پیش از ورود ضدقهرمان به قصه، کنشمند نیست و هیچ عملی ا این، شخصیت

های عامه که ساختار روایی قصه توجه کرد زند. اما بایدنمی خلق رخدادها سرجهت در
های بزرگ مقایسه کرد. در امهنها و یا نمایشتراژدیساختار دراماتیک توان با را نمی

یم که از یک سو مواجهها، با نوعی بساطت رخدادها و سادگی روایت گونه قصهاین
آموزی است. صدد پند دادن و عبرتدردگی و از سوی دیگر کنندارای خصلت سرگرم
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پرداز، بلکه منحصراً بر کنش قصه نه بر عناصر آید، نگارندگانی که در پی میدر مباحث
 .اندشخصیت ضدقهرمان تمرکز کرده

 ،«زنقلقلهکدو» ،«پازنگوله بز» نظیر است؛ عامه هایقصه از بسیاری گرگ ضدقهرمانِ
 با کشمکش و رویارویی در ،اشاهریمنی هایویژگی حفظ با که ... و «شکرشیر»

 . گیردمی قرار قصه قهرمانان
یازد ها دست میای از شرارتمقاله، گرگ در این قصه به زنجیره اولپایۀ پرسش بر

های قهرمانان در قصهپردازی تیپیکِ ضدر راستای شخصیتوار و دهایی نمونهکه کنش
ة کنش را در توزیع که هفت حوز ین داستان از دیدگاه پراپ ـضدقهرمان اعامه است. 

کرد ـ شامل حوزة عمل شخصیت شریر خویشکاری میان اشخاص قصه مطرح می
دقیق جایگاه کنشگران در تشخیص  های عمل، برایپراپ از حوزه بندیاست. اما طبقه

عمل دانست. های ی حوزهبندطبقه ان آن را شکل غاییتوکند و نمیقصه کفایت نمی
ری را به منتقدان برای تژرفا و دامنۀ گسترده ،گریماس، اما در قیاس با پراپ بندیطبقه

های اساس الگوی حوزهدهد. گرگ برمی های عامه ارائهدر روایتساز نقد عناصر قصه
در حوزة  یاریگر و مخالف(، مفعول، فرستنده، گیرنده، گانۀ گریماس )فاعلعمل شش

شخصیت  نداثبات کناند تا گیرد؛ درحالی که نگارندگان برآنر میعمل مخالف قرا
. این گرگ است است «فاعل»)گرگ( در راستای عمل، در جایگاه کنشگری  ضدقهرمان

های زند و کنشبه کنش می دست ها()خوردن بزغالهای که برای رسیدن به خواسته
 د.گیرهای اولیۀ او شکل میاساس و در تبعیت از کنشقصه بر

های او واقع غالب کنش، دراگرچه شخصیتی حیوانی است گرگ در مقام ضدقهرمان
ز )منطبق با خوی تن با ببهها و نبرد تنجز خوردن بزغالهمَثّل انسانی است. بهمُ

انسانیِ بههای شانسانی است. شبکۀ کنشبندی صورتحیوانی(، سایر اقدامات او دارای 
های گرگ در جدول های کنشبندیبنابراین براساس طبقه کشد.دنبال وی میاو بز را به

برندگی را قرار داد. اما این پیش« برندهمؤثر و پیش»توان او را در حوزة عملِ زیر، می
برنده ـ بازدارنده( ـ ضدقهرمان )پیش نگرش به مقولۀ قهرمان تیسن ینباید با قلمرو

یی ندارد و گرگ بندی جادر این طبقه «قهرمان»ـ معناییِ واژة  عاطفیمقایسه کرد. نقش 
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بندی برای کرد و این طبقه ارزیابی« فاعل» کنشگر در حوزة عمل عنوانرا باید صرفاً به
  پیشین است. بندی قراردادی و سنتی منتقدانهای گرگ مؤثرتر از طبقهکنش درک

 هقص این در گرگ است. شده بندیطبقه های گرگ در این قصه در جدول زیرکنش
های او را و مجموع کنش ها چند بار تکرار شدهبرخی از آن که دارد کنش هجده نوع

 :از ندااند که عبارتکنش افزایش داده 38 تا

 «پابز زنگوله»های گرگ در قصۀ . کنش1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« بسامد»عنوان  ها که بااین کنش فراوانیهمراه های گرگ به، کنشجدولاین در 
 اند.بندی شده، مشخص گشتهقهطب

 نتیجۀ او اقدامات. است «متجاوزتیپ » بازسازی راستای در گرگ هایکنش اغلبِ
 را کنش که گرایان ـساخت آرای با مطابق در قصه است و شریر فردپردازی شخصیت
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 متجاوزِ و شریر با شخصیت رابطۀ تالزم گرگ هایکنش دانند ـمی شخصیت از تابعی
  قصه دارد.او در این 

 «سرگشته بلبل» قصۀ .2ـ3
 ،شانپدر مجدد ازدواج و مادر مرگ با که است کوچکی دختر و پسر درمورد قصه

 ناسازگاری بنای منزل، به ورود محضبه نامادری. رودمی شوربختی سویبه وزگارشان
 بیان پسر قتل را خانواده با آمیزشخشونت رفتار گذاشتن کنار شرط و گذاردمی را

 بینشان ایمسابقه تا گذاردمی قرار دو آن با نامادری. پذیرداین شرط را می پدر. کندمی
 دهدمی تغییر را مسابقه نتیجۀ فریبکاری با پدر. شود شتهکُ باخت، که هر و شود برگزار

 او به مالباجی. طلبدمی یاری مالباجی از دختر. رساندمی قتلبه را پسر سرانجام و
 او خاک بر شب چهل کند، دفن گُل درخت پای را برادرش هایخواناست که آموزدمی

 پس و بنددمی کاربه را مالباجی هایتوصیه دختر. بخواند جاودان وِرد و بپاشد گالب
 مرگ انتقام و آیدمی بیرون بلبلی صورت به لگُ درخت درون از پسر شب، چهل از

  .ستاندمی نامادری و پدر از را خویش

پدر که  دستیاری او به است. نامادری قصه، این در ضدقهرمان خستِن شخصیت
 گاه زنان، عامه، هایقصه در کنند.می شریرانه اعمال به مبادرت ضدقهرمان دوم است،

 رایج بسیار هایتیپ از یکی. دارند مؤثر حضوری منفی، شکلبه گاهی و مثبت لکشبه
 های ایرانی و همچنین)در قصه مانضدقهر جایگاه در و منفی نقش در که زنان از

 .است نامادری شخصیت کند،می پیدا ایرانی( حضورغیر

ضدقهرمان دوم،  .شودمی آغاز قصه، ضدقهرمان اصلی نامادری، ورود با درواقع قصه
 کندمی پسر قتل به اقدام وی، هایمشارکت در دسیسه و نامادری همدستی پدر، با یعنی

 انجام وی دست به قصه، اوج البته نقطۀ و پسر قتل نییع قصه، کنش ترینمهم و
 شریرانه هایکنش از ایساز زنجیرهزمینه قصه به ورود با نخست ضدقهرمانِ. شودمی
 هایکنش دربرابر العملیعکس منزلۀبه قصه دیگر هایشخصیت هایکنش و شودمی

 شخصیت ،«پاهزنگول بز» قصۀ همچون قصه، این در. گیردشکل می او ایزنجیره
 . است روایت داستانی آغازگر ضدقهرمان
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 پدر. دهدمی پدر به را آن اجرای دستور و شدکِمی را پسر قتل نقشۀ که اوست
 روایت پیشبرد و قصه روایی ساختار در باآنکه زیرا ؛دارد قصه در کمتری نسبتاً اهمیت
 انجام او دست به سر،پ قتل داستان، کنش بدترین و دارد پررنگی جایگاه قصه داستانی

 نامادری یعنی نخست، ضدقهرمانِ دستورات اجرای درگیر نوعیبه حال درعین گیرد،می
 .است

ی طراحی نامادر عمال شریرانه که از سویاین مقاله، یک رشته ا راستای فرضیۀدر 
که جملگی بر بنیاد نظریۀ  کندهایی مطرح میمثابۀ کنشرفتار او را به شود،می

رایان، در انطباق میان کنش و شخصیت و همچنین در استلزام با گساخت
 شبکۀ اعمال نامادری های عامه قرار دارند.قهرمانان در قصهضدتیپیک  پردازیشخصیت

اساس بر های عمل،دهد که جایگاه وی را در حوزهها را شکل میای از کنشزنجیره
نشگری، در مقام شخصیت های کهای دوتایی از حوزهدیدگاه گریماس، در گروه

های پیشین، این جایگاه صرفاً با عنوان شریر مطرح دهد. در نگرشمخالف قرار می
گذارد و بدون اطالق بندی پراپ را کنار میشد. گریماس سطح عاطفیِ طبقهمی

 های ارزشی همچون شریر و مانند آن به هر کنشگر خاص در حوزة عملصفت
بندی دهد. این طبقهمنطقاً تابع کنش وی قرار می مشخص، جایگاه او را در روایت

 بیرون آید در نقد چنین روایتی، نگرة رمانتیک و احساسی از حوزة نقد شودموجب می
و تمرکز منتقد فقط بر حوزة عمل شخصیتِ آغازگر کنش معطوف شود. اما شخصیت 

رمان، اساساً ضدقه چون قبل از ظهور لزوماً بازدارنده نیست؛ ضدقهرمان در این قصه
زند. آنچه در اینجا اهمیت تولید روایت داستانی سَر نمی منظوربه قهرمان هیچ عملی از

های فولکلوریک، نباید قصهدر مقایسۀ  ت ضدقهرمان است. بنابراینفاعلی ،دارد
ند، در نقد ساختاری در سطح برابر با شومی هایی که با عمل قهرمان شروعروایت
از این رو در  شوند؛رند که دراصل با کنش ضدقهرمان آغاز میهایی قرار گیروایت

   .کرد هایی، ضدقهرمان را باید در جایگاه فاعل ارزیابیساختار چنین روایت
اند که برخی از داده انجام بیست نوع کنش درمجموع پدر و نامادریدر این قصه،  

که  یده استرس 81ها به های آنکنش تعداد نتیجهو در تکرار شدهها چند بار آن
  :ند ازاعبارت
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 «بلبل سرگشته»های نامادری در قصۀ . کنش2جدول 
 
 
 
 
 
 

 «بلبل سرگشته»های نامادری در قصۀ . کنش3جدول 

 
 
 
 
 
 
 

هر دو ضدقهرمان این قصه بسیار  شود، گونه که در جدول نیز مشاهده میهمان
توسط همین دو ضدقهرمان  های روایتای از کنشو بخش عمدهفعال و پویا هستند 

  .گیردصورت می

 «پیله ور» قصۀ .3ـ3
 مرگ از را ماری و گربه سگ و که بهرام نامبه است قلبخوش پسری قصۀ «ورپیله»

. یابدمی دست سلیمان مُهر به مار، همان با شاآشنایی اسطۀوبه بعد و دهدمی نجات
 برآورده را بهرام آرزوهای تمام تواندمی که است سلیمان مُهر خدمت در سیاه غالمی

 که توران پادشاه پسر اما رسد؛می پادشاه دختر وصال به مُهر همین قدرت با بهرام. دکن
 پیرزن،. فرستدمی بهرام خانۀ به را رافسونکا پیرزنی است، همان دختر خستۀدل عاشق
 توران پادشاه پسر نتیجهدر و آوردمی چنگبه را سلیمان مُهر و فریبدمی را دختر

 گربه، و سگ یاری به بهرام اما سرانجام. بیاورد خود نزد را دختر مُهر، قدرت با تواندمی
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 بازپس را فتۀ خویشریغمابه دارایی و همسر تواندمی و یابدمی دست سلیمان مُهر به
 .گیرد

 پادشاه پسر قصه نخستدو ضدقهرمان وجود دارد. ضدقهرمانِ  ،در این قصه نیز
 دست آمیزشرارت اعمال به جادوگر، ضدقهرمان دیگر، زنِ همدستی به که است توران

 ازدواج عقد بهاش هعالق مورد دختر شودمی عمطل هنگامی که توران پادشاه پسر. زندمی
 به ورپیله چنگ از نیرنگ و زور با را دختر تا کِشدمی نقشه است، درآمده ورپیله

 ضدقهرمانِ پیرزن افسونگر .فرستدمی ورپیله منزل به را افسونگر پیرزنی لذا و درآورد
   .گیردصورت می وی فریب و حیله با شریرانه اعمال از بسیاری قصه است و این دوم

 فارسی، عامۀ و کالسیک هایقصه و هاحماسه ها،هافسان اساطیر، درگفتنی است که 
 . دارد مؤثر و فعال یحضور ـ گرکنشگری دسیسه عنوانبه زن جادوگر ـ

توان ارة نخست را نمیساختار این قصه از دو پارة جدا از هم تشکیل شده است. پ
 شانو ن ردکه در نیمۀ نخست داستان، هیچ شمار آورد؛ چراداستان روایت اصلی بهپیش

خورد. در نیمۀ دوم قصه، شخصیت اصلیِ چشم نمییا ذکری از ضدقهرمان قصه به
جایگاه رقیب و حسود، در در  ،شود. پسر پادشاه توراندهندة روایت وارد میشکل

با زند و مشخصاً در مقام کنشگر همسر بهرام دست به عمل می دست آوردنسودای به
 بخشد. درواقعافکنی داستان را شکل می، گرهخود، یعنی پیرزن افسونگر همدستی یاور

چینی توطئه آن ای دارد و برای رسیدن بهشخصیتی که هدف و خواسته باید گفت
ور توران و یا زند، همانا پسر پادشاهکنشِ هدفمند میو دست به یک سلسلهکند می

که رد چنین اظهار ک توانمیاوست؛ لذا باید او و همدستش را کنشگری فاعل دانست. 
ند. روایت اساز در قصه غایبهای مخالف، عناصر داستانتا پیش از ورود شخصیت

آورند، شکل هایی که ضدقهرمانان قصه پدید میافکنی و بحرانداستانی به مدد گره
های او را کنش داستان فعال و پرکنش است،ابتدای گیرد و اگرچه قهرمان قصه در می

سازد، توان قرار داد. آنچه قالب روایت اصلی را مینی نمیدر راستایِ خلق روایت داستا
طرح و توطئۀ ضدقهرمانان برای ربودن همسر و دارایی قهرمان است. بنابراین بهرام را 

جدول زیر  در او را نباید فاعل قلمداد کرد. ،شمار آوردال بهاگرچه باید شخصیتی فع
 قصه این ضدقهرمانان ده است.بندی شهای ضدقهرمانان این قصه طبقهرة کنشزنجی
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 متعلق به سیزده کنش و افسونگر پیرزن ازآنِ که دوازده کنش دارند کنش 81 درمجموع
 است.  توران پادشاه پسر

 «ورقصۀ پیله»های پسر پادشاه توران در . کنش4جدول 
 
 
 
 
 
 
 

 «ورقصۀ پیله»های پسر پادشاه توران در کنش. 5جدول 
 
 
 
 
 
 

شده؛ بنابراین ذکر  بار انجام یک های ضدقهرمانان فقط، تمام کنشدر دو جدول باال
  منتفی است. هادر این جدول هاتکرار کنش بسامد

ساختار  باآنکه. یابدمی ادامه پایان تا و شودمی آغاز قصه میانۀ از ضدقهرمانان کنش
 با قصه اصلی در کشمکش ،است شده شروع ضدقهرمان حضور از پیش قصه روایی
. یابدمی پایان ضدقهرمان بر قهرمان پیروزی با و شودمی آغاز ضدقهرمان رحضو

 و دارند حضور قصه روایی ساختار سرتاسر در تقریباً آنان هایکنش و ضدقهرمانان
 اقدام هیچ ضدقهرمان، کنشِ هنگام در کنش غالب قصه است. قهرمان کنش آنان

 است ضدقهرمان حضوردرواقع  .نضدقهرما هایکنش به پاسخ در مگر کندنمی مستقلی
  دارد.میوا تکاپو و کنش به را هاشخصیت که
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. است کارانه و منفیتبه وارنمونه ایگونهبه قصه این در ضدقهرمانان هایکنش تمام
 دریغ ناهنجاری کنش هیچ از خویش اهداف و هاخواسته به رسیدن برای ضدقهرمانان

. او تصاحب قصد و شوهردار زنِ ربودن تا گوییدروغ و غارت و دزدی از ؛کنندنمی
 کند که کنشمی اثبات را گرایانساخت مبتنی بر آرای اصلِ این ضدقهرمانان حضور این
 .اوست حقیقی و ذاتی شخصیت از تابعی شخصیت

 «نمكی» قصۀ .4ـ3
 دارای که کندمی یزندگ منزلی در خویش دختر هفت است که با مورد پیرزنیقصه در

 را در هر هفت که دخترها موظف است از یکی خواب، از پیش شب هر. است در هفت
یعنی  پیرزن، دختر ترینکوچک انگاریسهل  احتیاطیبی اثر رب شب یک ازقضا. ببندد

 را نمکی دیو،. شودمی خانه وارد در همان از دیو و ماندمی باز هفتم درِ نمکی،
 ایلحظه در نمکی کند. ازدواج وی با که خواهدمی برد ومی خویش قصر به رباید،می

 دیو که رودمی اتاقی دو درون به و آوردمی بیرون شاخش از را دیو کلیددسته مناسب،
 دیو توسط که است ایزادهشاه ها،یکی از اتاق درون .است کرده قدغن را آنجا ورود به

 کند،می باز دارد گردن به سگ که را ریزنجی نمکی وقتی و شده طلسم سگی شکل به
 ازدواج نمکی با پایان در و شکندمی را دیو عمر شیشۀ زادهشاه شود.باطل می طلسم

 .کندمی

 سناس،نَ هیوال، غول، همچون اهریمنی نمودهای عامه، ادبیات و شفاهی فرهنگ در
 در ت دیوانشخصی. شودمی دیده ها بسیارمانند این و بدکار جنّ فریت،عِ نهنگ،
 خیالی و ترکیبی خُلقیات دارای دیو. آیدمی شماربه فعال بسیار ضدقهرمانان از هاافسانه
 تواندمی است و آگاه غیب اسرار بر ؛کندمی زندگی زمین زیر یا در دارد شاخ ؛است
 است جادویی هایقدرت دارای ؛کشدمی تنوره خورد ومی زادآدمی گوشت ؛کند پرواز

 )برای دهدمی انجام خود جادوییِ قدرت همین با را طبیعی مافوق اعمال از بسیاری و
و  ی بپیمایدزدن هم بر چشم به را طوالنی هایمسافت بدهد، شکل تغییر تواندمی مثال

  کند(. و جادو استفاده از طلسم



 انو همکار صبوره رنگرز                      ...               های عامۀ ایرانیای از قصهنهادی کنش ضدقهرمانان در گزیدههم

 

21 

ای از یرهقصه، زنجتیپیک  عنوان شخصیتبهبنابراین  ذاتاً دارای شرارت است؛ دیو
 کند. در مجموعۀر ضدقهرمانان خلق میکارانه را همچون دیگهای ناهنجار و تبهکنش
کرد؛  فرض لزام کنش و شخصیت را باید مسلّمهای مربوط به دیو رابطۀ استکنش
  رود.که از دیو جز این انتظار نمیچرا

د و شودهد که برخی چندباره تکرار میانجام می کنش سیزده نوع قصه این در دیو
مشاهده  های زیردر جدول هااین کنش .رساندمی نوزده به های او راکنش مجموعِ

  شود. می
 «نمكی»های اصلی دیو در قصۀ . کنش6جدول 
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های دیو دارای جنبۀ کنش. دارد حضور قصه ساختار روایی سرتاسر در دیو

ثّل خصوصیات انسانی است؛ یعنی درعین مافوق طبیعی بودن، مُم« 86مانندیانسان»
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شود. او ظاهر می «فاعل»عمل، در جایگاه کنشگری  صیت دیو در راستایشخاست. 
ای از زنجیره ، دست بهآن ازدواج با نمکی( و برای رسیدن بهای دارد )خواسته

به  )پسر پادشاه( در پاسخ های قهرمان و یاورِ اوزند و کنشکارانه میهای تبهکنش
 گیرد.های اولیۀ او شکل میکنش

 در ساختار که وجود دارد کنش رشته یک های دیو،ر میان کنشد از سوی دیگر
 شده داستان انجامو در پیش قصه آغاز از بلکه پیش روایی قصۀ نمکی جایی ندارد؛

 قصه هاآن که بدون توان گفتو می شودمی ظاهر قصه درون هاآن نتایج ولی است،
ه نهایتاً مرگ دیو به دست ای کزادهمانند طلسم و زندانی کردن شاه ؛شودنمی کامل

در  د.گذاری کرهای فرعی نامتوان تحت عنوان کلی کنشها را میاین کنش اوست.
 نمایش درآمده است:ها بههمراه بسامد وقوع آنهای فرعی بهل زیر این کنشجدو

 «نمكی»های فرعی دیو در قصۀ . کنش7جدول 
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شرارت را  رزتولید مکربا های باال، همپوشانی کنش و شخصیت دیواساس جدولبر
های ای از کنشزنجیره وارگی دیوتر گفته شد، انسانپیش گونه کهزند. همانم میرق

صرفاً  هادر ساختار کنش شودوارگی سبب نمیسازد؛ اما این انسانرا می آمیزشرارت
« اندیوس»توان اصطالحاً میها را ای از کنشرفتارهای انسانی ظهور کند. کما اینکه پاره

به حیوان، داشتن  جمله ردیابی کردن از روی بو، طلسم کردن و تبدیل انساناز نامید؛
شدگی آگاهیِ خویش و همچنین پیکرگردانی و بدلشیشۀ عمر، آگاهی از غیب و مرگ

 به موجودی دیگر.
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  نتیجه. 4
 بر مبتنی و تکراری ساده، بسیار گاهی حوادث الگوی ایرانی، فولکلوریک هایقصه در

 ایزنجیره ایرانی، عامۀ هایقصه در غالباً همچنین. آیدنظر میبه معیّنازپیش هایفرمول
 هایتالش و مقاومت اثر بر سرانجام که زندمی سر ضدقهرمانان از هاشرارت از

 .انجامدتوفیق نمی به قهرمانان
 آنان همۀ هایکنش و اندفعال و پویا ضدقهرمانان های برگزیدة این پژوهش،قصه در

 و شودمی قصه روایی ساختار پیشبرد باعث و است روایت اصلی هایکنش جزو
 .دهدمی شکل را اصلی قصه داستانی خطیاورانشان  و قهرمانان با آنان میان کشمکش

 تیپیکال هاییشخصیت عنوانبه ضدقهرمان، هایشخصیت عامه، هایقصه عموم در    
 و تحول یا انعطاف گونههیچ هاآن کنند.می تبعیت ارتشرثابت  الگوهای از وار،نمونه و

 توانمی بر این اساس. یابندخود نمی شخصیتی خصوصیات و رفتار در دگردیسی
 که کرد همشاهد عامه هایقصه میان در را بسیاری مشترک وارنمونه و تیپیکال هایکنش
 هایجدول در اند.شده تکرار بارها مشخص قصۀ یک در حتی هاآن از برخی
 «بسامد» عنوان نهاد و تکرارشونده باهای همشده در متن مقاله، این کنشترسیم
 . اندبندی شدهطبقه

این چهار های ضدقهرمان در دهد که شخصیتها نشان میهمپوشانی این جدول
از  که با توجه به تکرار و بسامد هریک قصه، شانزده نوع کنش مشترک با یکدیگر دارند

  .آمده است در جدولی مستقل ادامه در های مشترکشانها، کنشآن
ه قص هر در هاآن تکرار دفعات و ضدقهرمان مشترک هایکنش انواع زیر، جدول در

 ایمقایسه ایگونهبه زیر جدول در اساس، این بر. است دهش بندیصورت نهایی دستهبه
 هایقصه در تکرار از ایچرخه در شریرانه هایکنش چگونه که شده داده نشان

  .آیندپدید می وناگونگ

 های برگزیدههای مشترک ضدقهرمانان در قصه.  بسامد کنش8جدول 

های مشترککنش  هافراوانی در قصه  

بلبل »قصۀ  «پابز زنگوله»قصۀ  
 «سرگشته

قصۀ 
 «ورپیله»

 «نمكی»قصۀ 
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ورود به منزل 
 قهرمان

1 1 1 2 

 2 1 3 5 فریبكاری

 1 2 3 1 کشینقشه

 _ 1 1 4 گوییدروغ

 _ 1 _ 2 پوشیبدل

 _ 2 _ 1 جاسوسی

 1 2 1 4 پنهانكاری

 6 1 1 _ طلب 

 رباییآدم
_ _ 1 3 

 3 1 _ _ بردن انسان به قصر

کردن زندانی
 ها در قصرانسان

_ _ 1 3 

و استفاده از طلسم 
 4 _ 1 _ جادو

همدستی با 
 _ 1 1 _ ضدقهرمان دیگر

کشمكش با قهرمان 
 یا یاوران وی 

1 1 _ _ 

فریب خوردن از 
 قهرمان

1 2 1 1 

شكست خوردن از 
 قهرمان

1 3 1 1 

 

 بیان شد؛ فرضیۀ تحقیق در مقاله این آغاز در آنچه اثبات برای است مبنایی امر همین
 این. ضدقهرمان هایشخصیت نهادین رفتار زا کنش محتوای مشخصِ تبعیت یعنی
 و کنش میان در نسبت این بودن ملزوم و الزم یعنی ؛است «استلزام» بیانگر رابطه

 گفت مقاله باید نخستپاسخ به پرسش  در رو این از. کندرا آشکار می شخصیت
 های تکرارشونده و پربسامدی استوار است که در عمومزنجیرة شرارت بر شالودة کنش

شود. رابطۀ طور یکسان دیده میو در میان اکثر ضدقهرمانان ناهمگون، به عامه، هایقصه
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 شودمی شخصیت و ثری میان کنشخصیت موجب همپوشانی مؤاستلزام میان کنش و ش
 قصه است. های رواییضرورت ن نوعی انطباق بین رفتار ضدقهرمانو مبیِّ

خصیت ضدقهرمان در هر چهار قصه د که شدر این بررسی آشکار ش دیگر از سوی
ل و آغازگر روایت است و با بلکه خود فاع ؛وارد قصه نشده« مخالف بودن»اعتبار به

فرد شریر مخالفِ »ای سنتی گونهاید او را بهنب ،ارزشیـ  های عاطفیصفت اطالق
ا گی ایفبازدارندلزوماً نقش  هاییقلمداد کرد. ضدقهرمانان در چنین قصه «قهرمان قصه

 شود. سنتی نهاده می کنند و چنین نقشی برعهدة قهرماناننمی

 هانوشتپی

1. event 
2. action 
3. Raphael Baroni 
4. actantial modle  
5. actant 
6. role  
7. acteur  
8. agent 
9. patient 
10. function 
11. sequence  
 12. agents 
13. antagonist -villain 
14. protagonist 
15. prestory  
16. antropomorphism  

 منابع
تهران: نشر  یا پورآذر و نیما اشرفی.. ترجمۀ رؤسواد روایت(. 8337) پورتر اچ. ابوت،ـ 

 اطراف.
 .فردا :تهران داستان. زبان دستور (.8338احمد ) اخوت،ـ 
 تهران: ری.طاه فرزانه ترجمۀ .ادبیات در ساختارگرایی بر درآمدی (.8313) رابرت اسکولز، ـ

 .مرکز نشر
 هایرویکرد در شخصیت عنصر واکاوی(. »8338) پورقاسمی قدرت و علی افضلی، ـ

 . 878ـ813صص .88ش. فارسی ادب(«. نظامی پیکر هفت: موردی مطالعۀ) ساختارگرایی
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د راغب. تهران: م. ترجمۀ محهاتحلیل ساختاری روایتدرآمدی بر (. 8317) ـ بارت، روالن
  فرهنگ صبا.

 حری. ابوالفضل ترجمۀ .روایت بر شناختیزبان نقادانه ـ درآمدی (.8313) جی. مایکل توالن، ـ
  فارابی. سینمایی بنیاد انتشارات تهران:

 و درک اهنمایر: شناسیروایت در «شناسیدرآمدی بر روایت(. »8338) حری، ابوالفضلـ 
 (.مرکزی استان هنری حوزة) النورلقاء :تهران(. مقاله 81 مجموعۀ) داستانی ادبیات تحلیل

 هایافسانه شناسیریخت در نو هاییافته(. »8317) خدیش پگاه و علیمحمد شناس،حق ـ
. 816ش .13د. تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة مجلۀ. «ایرانی جادویی

 . 33ـ87صص
 سمت. . تهران:رانزبان و ادبیات عامه ای(. 8331)ـ ذوالفقاری، حسن 

. «ایران حماسی هایمنظومه در گرگ(. »8311) ساروکالئی شامیان اکبر و مریم اول، رضائیـ  
 . 831ـ811. صص888ش. 18س. فارسی ادب و زبان

 حری. ابوالفضل ترجمۀ .معاصر بوطیقای: داستانی روایت (.8317) شلومیت کنان،ـ  ریمون ـ
 .نیلوفر: تهران

 و ایرانی عامیانۀ هایقصه هایشخصیت مقایسۀ» (.8331) حنیف محسن و ممری بیاد، سلطانـ  
. 81. ش86د .جهان معاصر ادبیات پژوهش «.آندرسن کریستین هانس هایداستان
 . 81ـ1صص

 شناختی روایت: تحلیل کاربردیشناسی کاربردی )تحلیل زبانروایت(. 8331) عباسی، علیـ 
 . تهران: دانشگاهها(های روایی، عنصر پیرنگ و نحو روایی در روایتبر موقعیت

 شهید بهشتی. 
 راهنمای: شناسیروایت در «روایتگری و روایت تعریف سوی به(. »8338) مونیکا فلودرنیک، ـ

 استان هنری حوزة) النورلقاء :تهران. (مقاله 81 مجموعۀ) داستانی ادبیات تحلیل و درک
 (.مرکزی

 :تهران محمدی. فتاح ترجمۀ روایت. مقاالت گزیده (.8311) ، مارتینمکوئیالن ـ
 .خرد مینوی 

 سروش. . تهران:شناخت عوامل نمایش(. 8366) ـ مکی، ابراهیم
 . 8ـ8ج .(صبحی هایقصه) ایرانی کهن هایافسانه (.8313) اهللفضل ،(صبحی) مهتدی ـ

 .جامی: تهران
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Abstract 

In this study, four Iranian tales have been selected as cases of study to 

be analyzed based on the theories of contemporary narratives focusing 

on the similarities among the antagonists' actions. The study aims to 

reveal that how and through what qualities similar action in these 

stories have been created by storytellers in a variety of ways despite 

the characters of these stories. The main question is what the 

fundamental similarities between the actions of antagonists in the 

Iranian folk-tales are; in what basis do these antagonists' actions form? 

This research intends to classify the frequency of action patterns in the 

antagonists and reveal the similarities in their actions in a comparative 

way. Having an analytical and descriptive method, it concludes that in 

spite of the similar and common actions and the productions of all 

kinds of “identical evils” by antagonists in folk-tales, the content of 

their actions follows the inhuman behavior of antagonists. 

 
Keywords: Character; antagonists action; structural narratology; folk-
tales. 
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