
-- Literary Text Research --------- 
Fall 2023, 27(97), 39-68 
ltr.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/LTR.2021.48431.2879 
 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h
 

 
 

 
 

 
 R

ec
ei

v
ed

: 
1

9
/D

ec
/2

0
1

9
 

 A
cc

ep
te

d
: 

0
4

/J
u
l/

2
0

2
1

 
 

IS
S

N
:2

2
5

1
-7

1
3
8

 
 

eI
S

S
N

:2
4

7
6

-6
1

8
6

  
 

The Effect of Transformation on Changing the Role of 

Characters in the Selection of Folk Tales  

Ataollah Koopal    
Associate Professor, Department of Persian 

Language and Literature, Karaj Branch, Islamic 

Azad University, Karaj, Iran 
  

Saboureh Rangraz  
Ph.D. Student in Research of Art, Department of 

Research in Art History, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran 

Abstract  

Transformation in fictional narratives is referred to the essential 

changes of human or inhuman characters by a supernatural force. The 

present article is intended to examine this essential transformation of 

the characters of folk tales in the context of Claude Bremond's 

narrative theory. In classifying the role of the character in the 

narrative, Claude Bremond proposed the "Agent" and the "Patient" 

characters based on the extension of Levi-Strauss's "Binary 

Oppositions" theory of "Actant" characters. The agent has an active, 

effective, and dynamic role in the story, and on the other hand, the 

patient is passive and impressible. The present study seeks to answer 

the question: according to Bremond's theory, how the transformation 

in folk tales can lead to change in the function of the character and 

consequently, the status and role of the character in the story, from 

agent to patient and vice versa? This study, through referring to the 

library sources and by descriptive-analytical methods, in four specific 

folktales as the case studies, intends to conclude that transformation 

causes the main and sub characters, to create new actions or be 
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affected by the new ones, after the transubstantiation. And as a result, 

they change from an agent to a patient or vice versa. 

Keywords: Transformation, Claude Bremond, Agent, Patient, Folk 

Tales. 

1. Introduction 

In the Folk Literature of Iran, relatively countless examples of 

transformation can be seen. Transformation means changing the shape 

and nature of humans or objects and creatures in such a way that they 

appear in a new form. The essential change in their character by means 

of a transcendental force causes the emergence of unprecedented 

characteristics in them that did not exist in them before that. The 

appearance of these new features in the character affects his activism 

more than anything else. This change in action leads to a change in the 

approach and position of the character in every folk tale and changes 

the character's level of passivity and activism to a great extent. 

The present research attempts to examine the change of character's 

position and role from agent to patient and vice versa, through the 

change that occurs in their activism and passivity, by using the theory 

of contemporary narratologist and structurist, Claude Bremond, to 

investigate four specific examples of folk stories, and for the first time 

put forward the hypothesis that transformation is one of the main and 

important reasons for changing the role of characters through 

changing their actions in the folk stories and due to the change in his 

character by increasing his power or reducing his power, it is 

considered an important element in his transformation in terms of 

playing a role and performing an action. 

2. Literature Review 

Structural narratologists considered the narrative to be a sequence of 

specific actions and considered the characters as mere actors, who 

shaped the narrative and pushed it forward. According to them, the 

character was not an independent, qualitative, and unique 

phenomenon, but a one-dimensional, typical element dependent on 

some limited action patterns, which were classified by activism and 
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passivity. Algirdas Julien Greimas was the first person who 

categorized characters in connection with their activism and passivity. 

He considered three mutually and sometimes contradictory categories 

of widely used and main roles in the narrative and called them Actant. 

Including subject and object; helper and opponent; sender and 

receiver. This Actant proposed by Greimas, as a construct that was 

clearly defined in relation to action, was accepted by structuralists as 

a substitute for character, but not as a real person with human 

characteristics and morals, and based on that, the most important role 

that the character assumed in the eyes of the structuralists was related 

to the extent of his influence on the action. It was on this basis that 

Claude Bremond divided Actant proposed by Greimas into two 

categories of "agent" and "patient" according to Claude Lévi-Strauss' 

theory of binary opposition. 

The present research investigates the change in the position of 

characters in Iranian folk tales based on Bermon's theory and 

examines the effect of the role of transformation in relation to this 

change of function and position in folk literary narratives. 

3. Methodology 

The present article is written in a descriptive and analytical method 

and with a special view to the methods of structuralists in determining 

the position of the character, it has exclusively paid attention to the 

theory of Claude Bremond in classifying the role of the character in 

the story, in order to put this theory in comparison with examples of 

Iranian folk stories in an analytical way. The method of collecting data 

in this article was library research from Persian and English sources. 

In the present article, by choosing four stories from two collections 

of legends and ancient legends, compiled by Fazlollah Mohtadi, the 

authors try to reveal the effect of transformation in changing the 

position of the characters of folk stories in the narrative. The criterion 

for choosing the stories was that they are typical in order to generalize 

the method of examining them to other folk stories. 
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4. Results 

In folk stories, the characters are typical and stable people, and in most 

cases, their characteristics remain stable and unchanged from the 

beginning to the end of the story. "Claude Bremond" is one of the 

narratologists who, based on the "Theory of Possibilities", divided the 

structuralists’ intended Actant into two general categories: "Agent" 

and "Patient" based on activism and passivity characteristics, and 

determined certain characteristics for them. One of the features 

proposed by him for the characters in folk stories is their potential 

changeability from the point of view of their actions; in the way that 

his intended character, by changing his performance and action in the 

story, can change his position from the position of "patient" to the 

position of "agent" or the position of "agent" to the role of "patient". 

But this change and transformation in the action and consequently in 

his position and role within a story sometimes happens due to 

completely unique factors. One of these reasons, according to this 

article, is the transformation of the fictional character in this type of 

story. 

Transformation and changing the nature of the characters in stories 

directly affect their actions and performance, and the change of action 

changes the position of the characters in terms of performing their 

personal actions, that is, a character who lacked power and activism 

before transformation, with the change of his nature, he becomes an 

active and strong-willed character, and in the intended sense of 

Bermon, he becomes an "agent" character, and on the opposite point, 

a character who had the will and ability to act, by taking away the 

power that takes place through his transformation, becomes a 

character who lacks the will and ability to act; or in another sense, it 

becomes a "patient" character. The present research, by choosing four 

folk stories, named "Bolbol-e Sargashteh", "Mahpīshanī", "Namakī" 

and "Chelgīs", investigates the change of the character's position as a 

result of the change in the performance and activism of the characters 

in this story, and has proved its claim in the field of the influence of 

the role of portrayal in changing the position of the characters. This 

article has proved its claim in terms of the influence of the role of 
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transformation in changing the position of the characters. The results 

of the research are shown in the following table: 

Change from a patient to an agent Change from an agent to a patient 

1. Bolbol-e Sargashteh Story 1. Namakī Story 

2. Mahpīshounī Story 2. Chelgīs Story 
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 از ایارهپ در شخصیت جایگاه تغییر بر پیکرگرداني تأثیر
 لودک دیدگاه از «شخصیت» نظریة به نگرش با) عامه هایقصه

  (برمون

 یرانا کرج، ،اسالمی آزاد دانشگاهواحد کرج،  فارسی، ادبیات و زبان گروه ،دانشیار    کوپال عطااهلل
  

 رنگرز صبوره
 ،مدرس تربیت دانشگاه، گروه پژوهش هنر هنر، پژوهش رشتۀ دانشجوی دکتری

 ایران ،تهران

 چکیده 
. شودمي اطالق رازمينيف نيرویي ا ر بر غيرانساني یا انساني شخصيت ماهوي تغيير به ترنسفورم یا پيکرگرداني

 نظریة چهارچوب در را عامه هايقصه هايشخصيت ماهوي استحالة این که است آن بر حاضر ماالة
 وایتر در شخصيت ناش بنديطباه در برمون کلود. دهد قرار بررسي مورد برمون کلود شناسيروایت
 مورد در وساستر لوي دوگانة تاابل نظریة بسط براساس را «کارپریر» و «کارگزار» هايشخصيت داستاني،
 دارد ویاپ و مؤ ر فعال، ناشي قصه، در کارگزار. کرد مطرو گرایانساخت نظر مورد گرکنش هايشخصيت

 پرسش ینا به است برآن حاضر پژوهش. است تأ يرپریر و منفعل ناشي داراي کارپریر آن، لمااب ناطة و
 کارکرد يرتغي به منجر تواندمي چگونه عامه، هايقصه در پيکرگرداني برمون، نظریة براساس که دهد پاسخ

 دگرگون عکارب یا و کارپریر به کارگزار از قصه در را شخصيت ناش و جایگاه آن، تبع به و شود شخصيت
 با دارد صدق تحليلي-توصيفي شيوۀ به و ايکتابخانه رو  به منابع گردآوري طریق از پژوهش این سازد؟
 لبلب» شامل عامه ادب از برگزیده قصة چهار در مشخص طور به که برسد نتيجه این به خود هاياستدالل
 اند،شده انتخاب پژوهش مورد هاينمونه عنوان به که «گياچل» و «نمکي» ،«پيشانيماه» ،«سرگشته

 کنش از پریريتأ ير لحاظ از قصه طول در استحاله از پا داستاني، شخصيت که شودمي سبب پيکرگرداني
 به زارکارگ از آن نتيجة در و شود متأ ر جدید هايکنش از یا و کند خلق جدیدي هايکنش شود، دگرگون
 .بدهد جایگاه تغيير کارگزار به کارپریر از یا و کارپریر

  .عامه هایقصه کارپذیر، کارگزار، برمون، کلود پیکرگردانی،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 از منظور. شودمي مشاهده از پيکرگرداني شماريبي نسبتاً هاينمونه ایران، عامة ادبيات در

 در که است ايگونه به موجودات و اشيا یا و هاانسان ماهيت و شکل تغيير پيکرگرداني،
 که است آن ها،شکل تغيير این بررسي در پژوهش قابل نکتة. یابندمي ظهور جدیدي البق
 جایگاه و دهدمي روي داستاني شخصيت در ايویژه دگرگوني چه گرداني،پيکر ا ر بر

 برآن حاضر ماالة. یابدمي تغييري چه عامه هايقصه ساختار در فرآیند این ا ر بر شخصيت
 (6626 )متولد 6برمون کلود گرا،ساخت معاصر شناسروایت نظریة از گيريبهره با تا است

 عامه هايقصه از( محتوا و ساخت لحاظ از تعميم قابل و) خاص نمونة چهار بررسي به
 . است شده گردآوري مهتدي اهللفضل وسيلة به که بپردازد

 هشگرپژو این که است اهميت داراي جهت این از برمون کلود رویکرد از استفاده
 نگرشي با خود عامه، هايقصه بنديطباه در 2پرا  والدیمير رو  از تأ يرپریري با معاصر
 باب این در نویني هاينظریه و پرداخت زمينه این در پژوهش به عامه هايقصه به ویژه
 و کرد تمرکز هاشخصيت پریريکنش و گريکنش بر خود، نظریات در او. کرد عرضه
 به را او تواندمي کنش، از شخصيت هر تأ يرپریري روند تغيير که داشت اظهار چنين
 جایگاه رتغيي به منجر تواندمي امر همين و درآورد پریرکنش یا و گرکنش ناش دو صورت
 . شود بر عکا یا و کارپریر به کارگزار ناش از شخصيت

 براي گرفته صورت ایراني عامة هايقصه از هایينمونه براساس که پژوهش این در
 خصيتجایگاه ش و کنش دگرگوني و رویکرد تغيير که شده مطرو ادعا این بار نخستين
 .است پيکرگرداني فرآیند مستايم نتيجة قصه، در
 هایيوابسته به حضور شخصيت رویدادها و حوادث خلق اساس ایراني، هاي عامةقصه در
برند. يش ميبه پ را قصه با عملکرد و کنش خویش، رویدادهاي روایي که است

 وار( هستند و بر این مبنا،ایستا، نمادین و تيپيک )نمونه عموماً عامه، هايقصه هايشخصيت
و  جایگاه و ناش آنان از ابتدا تا انتها گاه  ابت و است بينيپيش قابل آنان هايکنش

« جایگاه يرتغي»توان ها، ميحال در بسياري از این قصه ماند. با اینتغييرناپریر باقي مي
به  «8زارکارگ»ها مشاهده کرد؛ به این صورت که ها را بر مبناي تغيير کنش آنشخصيت

                                                            
1. Bremond, C. 

2. Propp, V. 

3  . Agent 
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یگاه به این تغيير جا تغيير جایگاه دهد.« کارگزار»به « کارپریر»و یا برعکا، « 6کارپریر»
از  یکي 2دهد و پيکرگردانيشماري روي ميواسطة تغيير نحوۀ کنش، گاه به دالیل بي
 طتوس بار نخستين ،«کارپریر» و «کارگزار» واژۀ دالیل مهم و عمدۀ این تحول است. دو

 قصه، رد شده و از دیدگاه وي، در تاابل با یکدیگر قرار داشتند. برده کار به کلود برمون
 شي تأ يرپریرمنفعل است و نا شخصيتي «کارپریر»پویا و  و شخصيتي فعال، مؤ ر «کارگزار»

 .دارد
يوان و به گياه، ح فرد انساني، ماهوي و ظاهري شکل تغيير به ادبيات در پيکرگرداني      

 یا و شخصي جادوي به وسيلة شود کهاي گفته ميزندهزنده و غير موجود هر طور کلي
 ای شخص قانونمند هویت و ظاهري شکل تغيير»صورت پریرد.  دیگري جادوي نيروي
 این در رسدمي نظر به غيرعادي ايدوره هر در که طبيعي ماوراء نيروي از استفاده با چيزي
. یابدمي نو و تازه پيکري و شوددیگر تبدیل مي صورت به صورتي از شيء یا شخص حالت
 جادای تازه تغييري و تحول او باطن و صورت در بوده، اما قبالً که است همان وي اصوالً
: 6838 ،رستگارفسایي) «است کرده پيدا متفاوت و خاص هايکنش با نو شکلي که شده
55-58.) 
اي هتغيير ماهوي شخصيت به واسطة نيرویي ماورایي، موجب پدید آمدن ویژگي      
شود که تا پيش از آن در او وجود نداشته است. ظاهر شدن این اي در وي ميساباهبي

. این تغيير دگرارگري وي تأ ير ميهاي نوین در شخصيت، بيش از هر چيز بر کنشویژگي
 که معياري»شود. کنش، منجر به تغيير رویکرد و جایگاه شخصيت در هر قصة عامه مي

 کانون در انيانسشبه و یا انساني شخصيت حضور کند،مي بدل روایت به حاياتاً را روایت
 هایيایترو از دسته آن واقعي، هايروایت که دارند نظراتفاق شناسانروایت. است روایت
روایت  .(72: 2686 ،8فلودرنيک)« دارند انسانيشبه یا و انساني هایيشخصيت که هستند

شود و خته ميها و رخدادها سااي از کنشدر سطح وسيعي از زنجيرۀ درهم تنيده
آیند. ها عنصري اصلي و محوري به شمار ميها در بر ساختن این رخدادها و کنششخصيت
داستان  آنچه شخصيت در»بخشند: ها با کنش خویش به روایت داستاني شکل ميشخصيت

                                                            
1  . Patient 

2  . Transformation 

3  . Fludernic, M. 
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: 6862)توالن، « ساخت، ضروري استدهد براي تبدیل متن به روایتي خو انجام مي
638.) 
گرا با تأ يرپریري از آراي والدیمير پرا ، فرماليست روس، شناسان ساختروایت      

مطالعات خویش را مشخصاً روي کنش و منحصراً در ارتباط شخصيت با کنش پي گرفتند. 
گرایي ختسا»با نخستين ا ر خود؛ یعني  فرانسوي گرايساخت شناسروایت ،6کلود برمون
ر شناسي مرتبط بود، مطالعات پرا  را دم روایتکه به حوزۀ منطق در عل« شناسيو نشانه

دانست و آن را به دو دستة هاي عامه ادامه داد. او شخصيت را تابعي از کنش ميحوزۀ قصه
کرد. از دیدگاه وي، شخصيت تنها دو حالت داشت؛ یا تاسيم مي« کارپریر»و « کارگزار»

ا خواست و ارادۀ او انجام شد که کنش، مستاالً بناميده مي« کارگزار»فعال بود که 
شد و در بود که کنش بر وي جاري مي« کارپریر»پریرفت و یا شخصيتي منفعل و مي

صورت انجام دادن هرگونه عملي، کنش وي، کنشي غيرارادي و ماحصل خواست و ارادۀ 
 .شدمحسوب مي« کارگزار»شخصيت 

« کارپریر»و « کارگزار»برمون عايده داشت که در یک ساختار روایي، شخصيت       
تواند رویکردي کامالً متفاوت از جایگاه و ناشي که در درون یک روایت برعهده مي

کند؛ یعني براي وي این قابليت وجود دارد که ناش خود را به دليل تغييري  داشته، دنبال
« ارکارگز»ه ب« کارپریر»و یا « کارپریر»به « کارگزار»پریرفت از که در کنش او صورت مي

هاي عامه، این تغيير جایگاه تغيير دهد؛ همچنان که در بررسي روایت بسياري از قصه
 است ارپریرک ابتدا قهرمان یا فاعل ها،قصه بيشتر در»شخصيت به خوبي قابل مشاهده است: 

 «کندمي اپيد کارپریر را شأن دوباره حکایت، انتهاي در و اغلب شودمي کارگزار سپا و
 (.698 :6838 )اسکولز،
این پژوهش در نظر دارد با بررسي تغيير جایگاه و ناش شخصيت از کارگزار به       

دهد يپریري آنان روي مگري و کنشکارپریر و برعکا به واسطة تغييري که در کنش
تغيير ناش  شماري که برايبراي نخستين بار این فرضيه را مطرو کند که از ميان دالیل بي

توان یا پيکرگرداني را مي 2ها وجود دارد، ترنسفورماسطة تغيير کنش آنها به وشخصيت
آورد. ترنسفورم یا هاي عامه به شمار دليل مهم و اصلي این تغيير جایگاه در قصه

                                                            
1. Bremond, C. 

2. Transform 
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کاهي او افزایي و یا قدرتپيکرگرداني به دليل تغييري که در شخصيت به واسطة قدرت
دگرگوني وي از لحاظ ایفا و افادۀ کنش به شمار تواند عنصر مهمي در آورد، ميپدید مي

 .گري شخصيت را تا حد زیادي دچار دگرگوني کندپریري و کنشآید و ميزان کنش
 ،«هسرگشت بلبل» هاينام چهار داستان به انتخاب پژوهش حاضر باعالوه بر این،       
فورم و تأ ير ترنس»کند که این پرسش را مطرو مي «گياچل»و « نمکي»، «پيشانيماه»

هاي استحالة شخصيت در تغيير کنش وي و به تبع آن، تغيير جایگاه و ناش وي در قصه
 عامه، چگونه و تا چه ميزان است؟

 . پیشینۀ پژوهش2
 از شخصيت ردکارک تغيير بر پيکرگرداني تأ ير درخصوص مااله این ویژۀ رویکرد به نظر
 کيفيت بارۀدر که علمي آ ار به مربوط سو یک از پژوهش این پيشينة برمون، کلود اهدیدگ
 است ستهواب دیگر، سوي از و درآمده نگار  به داستاني ادبيات در پيکرگرداني ماهيت و
 انجام ت،شخصي دربارۀ برمون کلود آن تبع به و گرایانساخت نزد در که تحايااتي به

 . است پریرفته
 که دانستمي هایيویژگي داراي را شخصيت یوناني، هايتراژدي بررسي با ارسطو    

 هک عمل در خویشتن» نوعي. کردمي پيدا نمود صحنه روي و نمایشي عمل در منحصراً
 دادمي سوق عمل سوي به را او که هایيانتخاب در یا و دادمي توضيح عمل در یا را خود
 «بود دپيون در خانوادگي و اجتماعي قوانين با رناپریجدایي طرزي به هاانتخاب این و
(Jones, 1962: 33)، در صيتشخ بررسي به که کسي نخستين گرشته، قرن یک در اما 

 و ارادهبي گرانيکنش را هاشخصيت او. بود پرا  کرد، توجه عامه هايقصه ساختار
 با و کردندمي ایفا عمده ناشي عامه، هايقصه روایت پيشبرد در که دانستمي محدود
 کنش وزۀح هفت از معين فهرستي مشخص، کنشي الگوي چند براساس هاآن بنديدسته
 شخصيت -6: »از بودند عبارت که آورد پدید بودند، مربوط هاقصه اصلي هايناش با که

 وجویشجست در که کسي یا و شاهدخت -5 قهرمان، یاور -8 ،(بخشنده)حامي  -2 شریر،
 (.619: 6861 پرا ،) «قهرمان شبه -7 قهرمان و -1 کننده،اعزام -9 پدر ، و هستند

 و ينمع هایيکنش توالي را روایت گرا،ساخت شناسانروایت پرا ، از تبعيت به      
 به را آن و بخشيدندمي شکل روایت به که دانستندمي صرف گرانيکنش را هاشخصيت
 بلکه بود،ن فردمنحصربه و کيفي مستال، ياپدیده ها،آن نزد در شخصيت. راندندمي پيش
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 واسطة هب که بود محدود کنشي الگوي چند به وابسته و تيپيکال بعدي، تک عنصري
 متن رد واقعي انساني فرد یک شخصيت: »شدمي بنديطباه پریريکنش و گريکنش
 (.695: 6862 افضلي،) «زباني هاينشانه و تصاویر ها،کنش از است ايمجموعه بلکه نيست،
 نظریة نايمب بر و پرا  از تبعيت به که بود کسي نخستين ،6گریماس آلژیرداس ژولين      
 ای و گريعمل با پيوند در هاشخصيت بنديدسته به 2استروس لوي کلود دوگانة تاابل
 عمدۀ و پرکاربرد هايناش از متضاد گاه و متاابل دستة سه او. پرداخت شانپریريعمل
 مخالب؛ و گریاري مفعول؛ و فاعل: »ناميد 8گرکنش را هاآن و گرفت نظر رد را روایت
 به دوگانه هايتاابل براساس گریماس که هستند گريکنش نوع شش گيرنده، و فرستنده
 يبرساخت عنوان به گریماس پيشنهادي گرکنش .(32: 6838 توالن،) «کندمي اشاره هاآن
 زینيجایگ عنوان به گرایانساخت نزد در شدمي تعریب کنش با ارتباط در مشخصاً که
 شد ریرفتهپ انساني، خُلايات و هاویژگي با و حاياي اشخاصي عنوان به نه و شخصيت براي
 ميزان اب گرفت برعهده گرایانساخت نزد در شخصيت که ناشي ترینمهم آن، براساس و

 کاري که ودب نهادي یا فاعل یا شخصيت،» اساس، این بر. شد مرتبط کنش از او تأ يرپریري
 ،اخوت) «دادندمي نسبت او به را ايگزاره و عمل که بود مفعولي یا و دادمي انجام را

 به هتوج با را گریماس پيشنهادي گرکنش برمون، که بود اساس همين بر .(688: 6862
 .کرد تاسيم «کارپریر» و «کارگزار» دستة دو به استروس دوگانة تاابل نظریة

 رمون،ب کلود: »از عبارتند برمون شناسيروایت هايدیدگاه دربارۀ نوین هايهشپژو
 بررسي»(، 6838) خراساني نوشتة ،«ساختارگرا شناسيروایت بوطيااي بر درآمديپيش
 بررسي» (،6866لو )نبي نوشتة ،«برمون کلود دیدگاه مبناي بر اسفندیار و رستم داستان

 و عباسي تةنوش «برمون کلود الگوي براساس دمنه و کليله گاو و شير باب ساختارگرایانة
 لودک شناسيروایت نظریة براساس سهراب و رستم داستان تحليل» (،6868داري )تميم
 براساس سووشون رمان ساختاري تحليل بررسي» و (6869افشاري ) و فالو نوشتة «برمون
 (.6861خسروي ) و سرحدي رئيسي نوشتة «برمون نظریة

 نوشتة «راساطي در پيکرگرداني» به توانمي پيکرگرداني دربارۀ متأخر هايوهشپژ از 
 دهش تأليب نيز شماريبي مااالت زمينه این در همچنين. کرد اشاره (6833) رستگارفسایي

                                                            
1. Greimas, A. J. 

2. Strauss, C. L. 

3. Actant 
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 رفيص نوشتة «نامهگرشاسب و نامهکو  در جانور-انسان اسطورۀ: »اندجمله آن از که است
 و حسيني نوشتة «شبیک و هزار هايداستان در پيکرگرداني دالیل»(، 6833مریخي ) و

 صالحي و امامي نوشتة «نامهگرشاسب در مار به خون دگردیسي» (،6866پورشعبان )
 نوشتة «بلوچستان و سيستان مکتوب هايافسانه در انساني هاياستحاله انواع» و (6862)

 (.6861پردل ) و عمران نياربيح

 عامة هايهقص هايشخصيت جایگاه تغيير با پيوند در اليمست پژوهش هيچ تاکنون
 يکرگردانيپ ناش تأ ير ویژه، به و آن عوامل و دالیل بررسي و برمون نظریة مبناي بر ایراني
 و نشده بتألي عامه، ادبي روایات در جایگاه و کارکرد تغيير این با رابطه در( ترنسفورم)
 ديبع مااالت راهگشاي تواندمي و است استاالل و نوآوري داراي مااله این حيث این از
 .باشد زمينه این در

 . روش پژوهش7
اي که براساس ماالة حاضر به رو  توصيفي و تحليلي نوشته شده و ابتدا با توصيب نظریه

ر گرایان دهاي عامه را بررسي کند با نگر  ویژه به شگردهاي ساختخواهد قصهآن مي
بندي ناش شخصيت در داستان بهره ریة کلود برمون در طباهتعيين جایگاه شخصيت از نظ

هایي از قصه هاي عامة ایراني برده است تا به رو  تحليلي، این نظریه را در سنجش با نمونه
اي و از منابع فارسي قرار دهد. شيوۀ گردآوري اطالعات در این مااله به صورت کتابخانه

 و انگليسي بوده است.

 هايسانهاف و هاافسانه مجموعة دو از قصه چهار برگزیدن با یسندگاننو حاضر، ماالة در
 هايشخصيت جایگاه تغيير در ترنسفورم تأ ير کوشندمي مهتدي اهللفضل گردآوردۀ کهن،
 وارنمونه قصه، چند این انتخاب مالک. سازد آشکار داستاني روایت در را عامه هايقصه
 .است بوده عامه هايقصه دیگر بر هاآن رسيبر رو  تعميم براي هاقصه این بودن

 . بحث و بررسي8
  برمون کلود .8-2

 هايهیافت پایة بر را خود مطالعات فرانسوي، گرايساخت شناسبرمون، روایت کلود
خود با عنوان  مهم با نگار  ماالة نهاد. او والدیمير پرا ، فرماليسم روس، بنا
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ساختار روایت  بررسي هاي خویش را درپژوهش ،«6فرانسوي عامة هايقصه شناسيریخت»
 تا اردد قصد» که داد توضيح البته وي در همين مااله آغاز کرد. فرانسه عامة هايقصه در

 بررسي به عامه هايقصه مایةدرون و مضمون محدودۀ از را خویش مطالعاتي حوزۀ
سال  پا در. او س(Bremond, 1970: 247)« دهد گستر  روایت انواع شناسيریخت
 هايلتااب مفهوم همچنين پرا  و مطالعات گيري ازبا بهره را خویش معروف ، نظریة6638
عنوان  اي تحتمااله بنيان نهاد و در احتماالت، منطق اساس بر استراوس کلود لوي دوگانة

 به شرو و بسط این نظریه پرداخت. بر مبناي این نظریه، واحد «2منطق احتماالت روایي»
 پرا  که همانگونه روایت، پایة واحد»است.  8کارکرد یا و کاريروایت، خویش ینبنياد
 یک در که حواد ي و هاکنش مجموع یعني است؛ کارکرد همچنان کند،مي مطرو
« دکننمي خلق را روایت یک که هستند هارفتپي این و آیندمي جمع «5رفتپي»
(Bremond, 1980: 387.) 

ي در بررس او کارکرد. چند منطاي ن عبارت بود از تواليرفت در دیدگاه برموپي
. کندمي تأکيد کنش 1بالاوۀ و 9بالفعل سویة دو بر -مبناي نظریة احتماالت بر-کارکردها 

را به طور  3ناپریريو انجام 7پریريقابليت انجام کنش و یا رویداد، در دیدگاه وي، هر
شود و در صورت نمي انجام یا و ودشمي انجام همزمان داراست؛ یعني یک رخداد یا

 .را داراست 68و شکست 9پریري هم،ژ به طور همزمان قابليت توفيقانجام
 کند:يدا ميروایي پ کارکرد مورد نظر برمون در یک روایت، نسبتي مستايم با شخصيت

 دهنده خپاس شخصيت و کنش بين موجود روابط در برمون مدل در کارکرد بنيادین واحد»
 (.Bucher, 1990: 46« )شودمي تعریب شکن آن به

 در صيتشخ براي او. بردمي پيش را به «رفتپي»یک  شخصيت در دیدگاه برمون،
 که است ناشي در موارد اختالف برمون با پرا  جمله از. است قائل ايعمده ناش روایت

                                                            
1. Morphology of the French Folktale 

2. The Logic of Narrative Possibilities 

3. Function 

4. Sequence 

5. Actuality 

6. Potentiality 

7. Actualization 

8. Lack of Actualization 

9. Success 

10. Failure 
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 به نهات هک پرا  برخالف او شود.مي قائل داستاني، روایت در قصه هايشخصيت براي او
 داستاني «کنش» پيشبرد در آنان ناش روي نگرد،مي قصه در هاشخصيت ناش و کارکرد
 هفته درن بلکه ها،آن کنش در تنها نه هاشخصيت اهميت از دیدگاه وي،. شودمي متمرکز
 بدینسان». کنندایفا مي روایت داستاني پيشبرد در هااست که شخصيت روایي آن ناش
 هم و ابزار هم حال عين در او. نيست کنش خدمت در موردي یا ابزار صرفاً داستان قهرمان
 (.678: 6832 احمدي،) «است داستان هدف

یماس را که گر پيشنهادي گربرمون سپا بر مبناي نظریة تاابل دوگانة استروس، کنش
 هب گرایان به عنوان واحد بنيادین معرف شخصيت روایي پریرفته شده بوداز سوي ساخت

 کرد. تاسيم «کارپریر» و «کارگزار» تةدس دو
 به چه د؛گرارمي تأ ير «کارپریر» بر که است شخصي ،«کارگزار»برمون،  نظریة در
نهي  ن،مجبور کرد ترساندن، یا اغواگري، کردن و چه به صورت فریبکاري آگاه صورت
 به يتوضع یک دادنتغيير  مسئول همچنين او ها.مانند این و یاري دادن، راهنمایي کردن،
 .است قصه رد پيشين موقعيت کردنحفظ  مسئول گاه همچنين و بدتر یا و بهتر وضعيت

 رعهدهب را متعددي هايناش روایت داستاني، در «کارگزار» با تاابل در اما ،«کارپریر»
 معناي رد کند.مي بررسي مفعولي و فاعلي صورت دو به را کارپریر گيرد. برمون،مي

 معناي در و بزند عمل به دست که شودمي مجبور «کارگزار» از تأ يرپریري با او فاعلي،
 ریبف به طور مثال، او. شودمي اعمال او روي کنش که شخصي است ،«کارپریر» مفعولي
 الگوي . بنابراین، در(Bucher, 1990: 50 ن. ک:)ترسد مي شود و یامي اغوا خورد،مي

زند و لزوماً مي عمل به دست خویش ارادۀ با و نهآگاها که است شخصي «کارگزار» برمون،
همانگونه که دست زدن به  شود؛بر او اطالق نمي «کارگزار» کنش، عنوان انجام به دليل

ورد به طور مثال، در قصة مکند. بدل نمي« کارگزار»را به « کارپریر»کنش نيز شخصيت 
، اما صرف رودسرچشمه مي با آنکه پسر جوان براي آوردن آب به« بلبل سرگشته»بررسي 

کند، زیرا او در واقع به درخواست و تبدیل نمي« کارگزار»انجام کنش، او را به فردي 
 .خواهش پدر، این عمل را انجام داده است

، 6است؛ اچ پورتر آبوت شخص دو این بين فرآیند تاابل برمون، دیدگاه از روایت
داند و در این ميان، ( مي36: 6862، )آبوت« هابازنمایي رخدادها یا کنش»روایت را 

                                                            
1. Abbott, H. P. 
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رفت هاي کارگزار و کارپریر با انجام و یا درخواست انجام کنش در پيشبرد پيشخصيت
 که است ايناشه گرو در داستان پيشرفت» کنند:اي ایفا ميروایي قصه، ناش عمده

 گيچگون نمایش همچنين و کشدمي کارپریر دادن قرار تأ ير تحت براي کارگزار
هنگامي که کلود برمون منطق احتماالت را (. Chang, 2008: 17) «کارپریر ا رپریري
اي ههاي شخصيت و جایگاه وي در قصهبنديکند، آن را در مورد انواع تاسيممطرو مي
 و الفعلب سویة دو رفت، احتمال حضوربرد. همانگونه که براي یک پيکار ميعامه نيز به
این  ت،نظریة احتماال مبناي نيز بر برمون نظر مورد «کارگزار» ايوجود دارد بر کنش بالاوۀ
بالاوه و بالفعل نيز مفروض است. او این امکان را دارد که دست به عمل  سویة دو امکان

 شکست و ايتموف کند نيز دو امکانگر باشد و براساس انتخابي که ميبزند و یا فاط نظاره
 که هم ممکن است وي ایستادگي اما ایستد،مي خبيث ربراب در قهرمان. دارد وجود براي او
 به هميشه يثخب فرد با کشمکش که جایي در» البته .پيروزي به هم و شود منجر شکست به

 ،6کنان -ریمون) «برساند یاري پيرنگ پيشبرد به تواندمي «اساساً» شود،نمي منجر پيروزي
 از هاشخصيت ناش و جایگاه ييرتغ امکان . همچنين بر مبناي همين نظریه،(87 :6837
برمون در مورد  آراي ارائة در بنابراین،. دارد وجود برعکا و «کارپریر» به «کارگزار»

ها در انتخاب انجام و یا قبول کنش، شود. آنمي مطرو احتمال منطاي سه شخصيت،
شود و مختارند. این انتخابي است که گاه به پيروزي آنان و گاه به شکست آنان منجر مي

 اول»سازد: بر همين مبنا، نوع شخصيت و جایگاه آنان را در درون روایت مشخص مي
 اینکه ومد آزادند. انتخاب در و نيستند کنشي انجام به ملزم داستان هايشخصيت اینکه
 احتمال نکهای سوم است. محتمل نيز او شکست و انجامدنمي قهرمان پيروزي به حتماً نتيجه
 (.99: 6869 فالو،)« دارد وجود برعکا و پریرکنش به گرکنش از هاشخصيت تغيير

 مطالعة ردمو گرکنش فراتر از «کارگزار» یا و «کارپریر» به این ترتيب در نزد برمون،
 در ببرد و يشپ به آخر به تا را شده نتعيي پيش از ناشي باید همواره که گيردپرا  قرار مي

 و شخصيت فعال که داندمي محتمل او محدود بماند. خویش گريکنش بستة مدار
 این او رايب یعني دهد و به شخصيت منفعل تبدیل شود؛ ناش تغيير تواندمي «کارگزار»

 «ارگزارک» هم همچنان و شود تبدیل «کارپریر» به هم بتواند که دارد وجود بالاوه امکان
 حالت به وا بازگشت و فعال به شخصيت شخصيت منفعل تبدیل روایت، هر» بماند: باقي

                                                            
1. Rimmon-Kenan, Sh. 
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 ابتدا قهرمان ای فاعل ها،قصه اغلب در بينيممي که است دليل همين به. است خویش منفعل
 «پریرکار» شأن باز قصه، انتهاي در اغلب و شودمي «کارگزار» سپا و است «کارپریر»
 (.698: 6838 ،6اسکولز) «کندمي پيدا

ه و ناگهاني تواند به یکبارنمي« کارپریر»به « کارگزار»تغيير جایگاه شخصيت از ناش 
روي دهد و براي این تغيير ناش و جایگاه شخصيت از کارپریر به کارگزار و یا برعکا 

ه، مهاي عامه باید دالیل کامالً منطاي و مشخصي ارائه کرد. در ادادر ساختار روایي قصه
 عامة ایراني، ضمن بررسي چند قصة از هایي مشخصنمونه این پژوهش قصد دارد تا با ارائة

ر مبناي نظریة ها ببندي شخصيتیافته در هر قصه و ماایسة وي با تاسيم شخصيت استحاله
کلود برمون با دالیلي کامالً مستند براي نخستين بار این ادعا را مطرو کند که استحالة 

کي از دهد، یپيکرگرداني وي که اغلب به دالیلي کامالً فراانساني روي ميشخصيت و 
 آید. مي و برعکا به شمار« کارپریر»به « کارگزار»دالیل تغيير جایگاه شخصيت از ناش 

 های عامهدر قصه . انواع پیکرگرداني8-7
ي عامه هامرهبي و قصه هايقصه ها،در اسطوره ادبي عمده مضامين از یکي پيکرگرداني،

 شودمي ظاهر آنان بر اژدهایي شکل به پسرانش آزمودن براي فریدون ،«شاهنامه» در. است
 بر یبایيز جوان زن شکل به رستم اغواي قصد به افسونگر پيرزني رستم، خان هفت در و
 يشکل به پيکرگرداني هاي اساطيري،روایت همانند نيز عامه هايقصه در. شودمي ظاهر وي

 کاربست با و طبيعيمافوق  نيروهاي واسطة به هادگردیسي این تمام .شودمي دهدی گسترده
 .آیدبه دست مي آیيني اعمال و مناسک انجام یا و آه دعا، نشيني،چله ورد، جادو، سحر،

 .(33: 6838محجوب، ) «اهورایي و ایزدي: است گونه دو بر افسون» محجوب معتاد است:
 شر و رخي سویة دو آن در که را اياسطوره و غيرزميني امر هر وي، سخن این استناد به اگر
 گونه دو شامل زني را پيکرگرداني توانمي کرد، بنديتاسيم دسته دو بتوان به دارد، وجود
 به یا الباًغ و پریردمي صورت داستان مثبت شخصيت جانب از که اهورایي گونة: دانست
 راراس از که گيردمي انجام صالحي شخص ایيراهنم و واسطة به و نيروهاي ماورایي مدد
شکل  ارد،د ماورایي و رباني دنيایي به شخصيت خود که تعلاي دليل به یا دارد و خبر الهي
 سطتو از یک سو که است اهریمني و دیگر ايپيکرگرداني گاه از گونه. گيردمي

                                                            
1. Scholes, R. 
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از سوي دیگر،  یا و پریردمي انجام اهریمني موجودات سایر و غوالن دیوان، جادوگران،
 .برندمي کاربه را و...، آن طلسم ورد، جادو، بر تسلط واسطة به داستان شرور هايشخصيت

 جانور ،پيکرگرداني گياه متعددي دارد که شامل انواع عامه، هايقصه پيکرگرداني در
 .بندي است( قابل تاسيم6است که عمدتاً به صورت جدول ) انسان ویژه به و

 بندی انواع پیکرگردانيطبقه. 2جدول 
 شرح نوع 

 رمانواع ترنسفو
 )پیکرگردانی(

در قصۀ  گاو به انسان تبدیل موجود جاندار دیگر. مانند به جاندار موجود دگردیسی
 «.نارنج و ترنج»و یا تبدیل میوۀ درخت نارنج به دختر در قصۀ  «پیشانیماه»

یا  و« نمکی»دود در قصۀ  به دیو جان. مانند تبدیلبدیل موجودی جاندار به جسم بیت
 «گیسچل»سنگ در قصۀ تبدیل انسان به 

درخت و دوک به دختر  به خون جان به موجودی جاندار. مانند تبدیلتبدیل جسم بی
 «نارنج و ترنج»انسان در قصۀ 

 هب اشک مروارید، به خون جان دیگر. مانند تبدیلجان به جسم بیتبدیل جسم بی
 «دختر نارنج و ترنج»در قصۀ  مروارید

ة استحال ها،شود در تمام انواع این پيکرگرداني( مشاهده مي6دول )گونه که در جهمان      
درت، انجامد که این تغيير قدگرگوني قدرت موجود استحاله یافته مي هر موجود یا شيء به

 اه قدرتگ پيکرگرداني واسطة به موجودات دهد.اغلب به واسطة تغيير ماهيت وي روي مي
 قبل از هک شوندمي هایيویژگي دهند و دارايميگاه قدرت خویش را از دست  یابند،مي
ر انجام ها دنداشته است و این، شامل تأ يرگراري و تأ يرپریري شخصيت وجود هاآن در

اي در انجام عمل و شود. موجودي که تا پيش از این فاقد هر نيرو و ارادهکنش نيز مي
ود که شصاحب قدرتي مي دهد،کنش بوده است، پا از تغيير ماهيتي که در وي روي مي

ورم سازد و یا برعکا، ترنسفسو او را در قصه به شخصيتي فعال و بااراده بدل مياز یک
به ویژه وقتي که به صورت نيروي طلسم و جادوي شخصيت اهریمني قصه بر وي اعمال 

نش اي در انجام کشود، باعث خواهد شد تا شخصيت، منفعل و فاقد هرگونه نيرو و ارادهمي
 .شود

شماري از ترنسفورم وجود دارد. این مااله به بررسي انواع هاي عامه، انواع بيدر قصه
ر هاي عامه تأ يو اشکال گوناگون ترنسفورم که بر عملکرد شخصيت روایي قصه

ایي هاین معنا که پژوهش حاضر به طور مشخص تنها بر قصهپردازد؛ به گرارند، ميمي
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« کنش»استحالة رات و هویت شخصيت قصه سبب دگرگوني متمرکز است که ترنسفورم و 
 .وي و به تبع آن، موجب تغيير جایگاه او در درون قصه شده است

 ها. یافته0
وان تهاي عامه، ميها را از منظر تغيير جایگاه و ناش ایشان در قصهموجودات و شخصيت

ير ماهيت خود تغي هایي هستند که به دليلبه دو گروه تاسيم کرد: دستة نخست شخصيت
اند و ادهتغيير موضع د« کارگزار»به ناش « کارپریر»به واسطة نيرویي فرازميني از ناش 

بدیل ت« کارپریر»به شخصيت « کارگزار»دستة دوم، اشخاصي هستند که از شخصيت 
اند و استحالة این افراد در اکثر مواقع به واسطة طلسم و سحر و جادویي است که از شده

ن هایي که در آروهاي شر بر آنان واقع شده است. بر این اساس، هر یک از قصهجانب ني
یابد، بررسي ناش و جایگاه شخصيت به واسطة ترنسفورم و دگرگوني وي تغيير مي

 .شودمي

 «کارگزار»به « کارپذیر». تغییر جایگاه شخصیت از 0-2
اه شخصيت از ها جایگکه در آن «پيشانيماه»و « بلبل سرگشته»اکنون به بررسي دو قصة 

 .پردازیمیابد، ميتغيير مي« کارگزار»به « کارپریر»

 «سرگشته بلبل» . قصۀ0-2-2
 پدر، مجدد ازدواج و مادر مرگ با که است کوچکي دختر و پسر مورد در قصه

 ار ناسازگاري بناي زل،من به ورود محض به نامادري. رودمي شوربختي به روزگارشان
 پدر. کندمي عنوان پسر قتل را آميز خشونت رفتار گراشتن کنار شرط و گراردمي
 ات گراردمي قرار گونهآموزد و ایننامادري، رو  کشتن پسر را به پدر مي. پریردمي

اما برد، ه را ميپسر مسابا. شود کشته باخت، که هر و شود برگزار بين پدر و پسر ايمساباه
ختر، پا از مطلع د. رسدمي قتل به پسر و دهدمي تغيير را مساباه نتيجة فریبکاري با پدر

 هاياستخوان که آموزدمي او به مالباجي. طلبدمي یاري مالباجي از شدن از مرگ برادر
 اودانج ورد و بپاشد گالب او خاک بر شب چهل کند، دفن گل درخت پاي را برادر 
ه شکل بلبل ب پسر شب، چهل از پا گيرد.مي کاربه را مالباجي هايصيهتو دختر. بخواند
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د. گيرمي نامادري و پدر از را خویش مرگ انتاام و آیدمي بيرون گل، درخت درون از
 .( به آن پرداخته شده است2قصه داراي یک دگردیسي )ترنسفورم( است که در جدول )

 «بلبل سرگشته»فورم در قصۀ دگردیسي یا ترنس .7 جدول 
 شرح 

بل بل»استحالۀ شخصیت پسر در قصۀ 
 «سرگشته

موجود جاندار دیگر. همچون تبدیل  به جاندار موجود دگردیسی
 پسر به بلبل به وسیلۀ یاری نیروی خیر

شود. او با در قصه بلبل سرگشته، شخصيت پسر دچار دگردیسي و پيکرگرداني مي      
گردد هاي مالباجي، پا از مرگ به صورت بلبلي بازمياربست آموزهیاري خواهر و با ک

ه ب قهرمان در واقع شخصيت ستاند.و انتاام مرگ خویش را از پدر و نامادري بازمي
 فراهم را ودخ پيکرگرداني زمينة تا یابدمي را امکان این که نيروي خير است یاري پشتوانة
گر قهرمان محسوب کرد به خواهر، در قصه، مالباجي که باید او را شخصيت یاري .آورد

تواند با آن برادر  را دوباره زنده کند. جادوي نيروهاي قدسي آموزد که ميراهي را مي
پسر را دوباره با این جهان  عدد چهل، ورد جاویدان و خاصيت جادویي گالب است که

 .گرداند؛ اگرچه حتي به صورت بلبلبازمي
دانست.  «ریرکارپ» شخصيتي ترنسفورم باید تا پيش از دگردیسي و پسر را شخصيت

شخصيت کارپریر کسي است که دستاویز و بازیچة خواست دیگران است و تمامي اعمال 
، حتي اگر کنشي از جانب او پریردو گفتارهاي او به خواست شخص دیگري انجام مي

 شود. سربزند، کنشي غيرمستال و وابسته تلاي مي
تاالً و با ارادۀ گاه مسنيز پسر کسي است که تا پيش از آن، هيچ« بلبل سرگشته»در قصة 

هاي وي نظير انجام مساباه و آوردن آب از زند و تمامي کنشخویش دست به عملي نمي
ه تنها پا از پيکرگرداني است که جایگا شود.ر انجام ميچشمه به درخواست نامادري و پد

اي به او هاي ویژهتوانایي ترنسفورم، کند.مي تغيير «کارگزار» به «کارپریر»شخصيت  از او
گوید، تواند سخن بشود. ميهایي فراطبيعي ميبخشد. او به عنوان بلبل داراي خصلتمي

هند. هاي او را انجام دوادار کند تا خواستهناشه بکشد و با نيرنگ و فریب، دشمنانش را 
شخصيتي است که داراي قدرت اراده است و تمام « کارگزار»گونه که رکر شد، همان
پریرد. در این قصه نيز نيروهاي هاي وي با خواست شخصي خویش انجام ميکنش
مستال را  نشالعادۀ پسر تنها پا از ترنسفورم است که به او توانایي و ارادۀ انجام کخارق
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تواند مستاالً دست به عمل بزند و انتاام خود را از پدر و دهد و از این رو، پسر ميمي
 .نامادري بگيرد. استحاله پسر به صورت زیر است

 شخصیت کارگزار        )ترنسفورم()پسر( شخصیت کارپذیر     

 «پیشانيماه» . قصۀ0-2-7
 را ادر م خانه،مکتب مالباجي تحریک به که شهربانو نام به است در مورد دختري هقص
 پدر با ايهبا ناش سپا مالباجي. اندازدمي است، ساله هفت سرکة که خُم هفتمين درون به

 داابت همان از اما. شودمي شهربانو منزل وارد دختر ، همراه به و کندمي ازدواج شهربانو
 کمک اب شهربانو. پردازدمي او اریت و آزار به و گراردمي را شهربانو اب بدرفتاري بناي
 ته در هک دیوي با شده تبدیل زردرنگي گاو به سرکه خم درون به افتادن ا ر در که مادر
. کنديم غلبه نامادري بر دیو همين یاري به نهایت در و شودمي آشنا کند،مي زندگي چاه
 بيرون پوستة گاو از دیو کمک به مادر کند وادشاه ازدواج ميپایان، شهربانو با پسر پ در
 توان انواع متعددي از ترنسفورم را مشاهده کرد؛ مانند: رویيدنآید. در این قصه، ميمي
 .مالباجي ردخت چانة و پيشاني از عارب و مار و رویيدن شهربانو چانة و پيشاني از ستاره و ماه

 يت به هيأتي متفاوت از خویشتن و به تبع آن تغييراما آنچه مربوط به استحالة شخص
پریري شخصيت در قصه است، تنها شامل استحالة مادر است. گري و کنشجایگاه کنش

 ( به آن اشاره شده است. 8است که در جدول ) نوع پيکرگرداني دو داراي قصه

 «پیشانيماه»های قصۀ دگردیسي .8 جدول 
 شرح 

های شخصیت الهاستح
 «پیشانیماه»مادر در قصۀ 

 گاو به مادر موجود جاندار دیگر. همچون استحالۀ به جاندار موجود دگردیسی
 رنگ به وسیلۀ نیروی قدسی عدد هفت زرد

 تأبه هی دوبارۀ موجود جاندار دیگر. همچون بازگشت به جاندار موجود دگردیسی
 موجودی فراانسانی و جادویی )دیو(  انسانی با بیرون آمدن از جلد حیوانی توسط

د که به هایي هستنپيشاني( و دختر مالباجي، شخصيتهاي مادر، شهربانو )ماهشخصيت      
اما تنها شخصيت مادر است که  شوند،دچار استحاله و دگرگوني مي ماورایي، سبب امري
« کارگزار»صيت به شخ« کارپریر»ا ، جایگاه و ناش وي در قصه از شخصيت با استحاله
یابد. مادر بر ا ر افتادن به درون خُم سرکة هفت ساله به شکل گاو زردرنگ تغيير مي
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شاني پيیابد. مالباجي، زن شروري که از روي طمع، قصد تصاحب زندگي ماهاستحاله مي
سرکة  وا براي مادر  از که گویدمي و دهدمي ايکاسه شهربانو به -قهرمان قصه را دارد-

ربانو کند، شهچون مادر براي برداشتن سرکه، سَر را در خُم فرو مي اما بگيرد، الههفت س
اندازد و چون پا از چندي در خُم را خوردگي، او را با سر به درون خم مياز روي فریب

رسد که آید. به نظر ميدارد، مادر به شکل گاوي زردرنگ از درون آن بيرون ميبرمي
 را امر این است و ساله هفت شود، نيروي جادویي سرکةمي مادر آنچه باعث دگردیسي

 ادرم پيکرگرداني در هفت عدد قداست. دانست مرتبط هفت نيروي قدسي عدد با باید
 .شودمي دارمعني نمادین جنبة معموالً در اعداد قدسي تجليات». کندمي ایفا مهمي ناش
: 6876زمردي، )« است خورداربر نمادین ايوجهه از اياسطوره هايسنت در هفت عدد
218.) 
ان این قصه چنانکه در پای .بازگشتند قابل هاپيکرگرداني عامه، هايقصه از بسياري در

 توانمي ار گردد. پيکرگردانينيز مادر به یاري دیو، دوباره به شکل انساني خویش بازمي
برخي  اد. دررسي قرار دها نيز مورد برآن «ناپریريبازگشت» یا و «پریريبازگشت» جنبة از
 گردد.هاي عامه، شخصيت پا از استحاله، دوباره به هيأت اصلي خویش بازميقصه
 چنانکه اد؛تعميم د هاپيکرگرداني همة مورد در کلي قانوني عنوان به را حکم این تواننمي
 زندگي به کلش همان بلبل به صورت به از تبدیل شدن پا پسر «سرگشته بلبل» قصة در
 به شود.مي هدید «پریريبرگشت» این هاانواع پيکرگرداني از بسياري دهد، اما درمي مهادا

پریر رگشتمند و بهاي زمانرا باید از نوع پيکرگرداني پيکرگرداني نوع این دیگر، معنایي
 .دانست
نيرنگ  فریب راحتي به دارد. او« کارپریر»دگرگوني، شخصيتي  تا پيش از این مادر
 به رس پيشاني و به ویژه، مالباجي باهاي ماهخورد و در جهت انجام خواستهرا مي مالباجي
 لبد «کارگزار» شخصيت به زماني تنها شود ومي واژگون ساله هفت سرکة خم درون
ي ویژه پيکرگرداني به او قدرت. یافته است استحاله زردرنگ گاوي هيبت به که شودمي
یو را د پنهان خبر دارد، جاي غيب از زند،مي ربانو حرفدر کالبد گاو با شه بخشد. اومي

 هاي خویش، نحوۀراهنمایي داند و باگر اصلي قهرمان در درون قصه است، ميکه یاري
 پيشانياهم حاميان و یکي از یاوران جایگاه در او آموزد.پيشاني ميبه ماه را دیوان با سلوک
ورم به او کند. ترنسفناش مؤ ري ایفا مي شریر قصه، هايشخصيت بر کردن وي غلبه در



 12 |کوپال و رنگرز 

ا از تواند مستايماً و مستاالً دست به عمل بزند و او ربخشد که به واسطة آن مينيرویي مي
ه مادر به بدل کند. استحال« کارگزار»به شخصيتي فعال و « کارپریر»شخصيتي منفعل و 
 .صورت زیر است

 شخصیت کارگزار      )ترنسفورم()مادر( شخصیت کارپذیر      

 . تغییر جایگاه شخصیت از کارگزار به کارپذیر0-7
که جایگاه شخصيت را از کارگزار به « گياچل»و « نمکي»اکنون به بررسي دو قصة 

 پردازیم.سازد، ميکارپریر تبدیل مي

 «نمکي» . قصۀ0-7-2
 شب ره. است در هفت داراي که کندمي زندگي منزلي در خویش دختر هفت با پيرزني
ي، ببندد و چون نوبت به نمک را در که این هفت دخترهاست از یکي نوبت خواب، از پيش

 و مانديم باز هفتم در وي انگاري سهل و احتياطيبي ا ر در رسدترین دختر ميکوچک
 .برديم خود  قصر به و ربایدمي را نمکي دیو،. شودمي خانه وارد هفتم، در همان از دیو
 هايکند و به قصد اغواي وي، همة  روت خود و اتاق ازدواج او با که هدخوامي نمکي از
 مکين کند.دهد، اما او را از ورود به دو اتاق ویژه منع ميشمار قصر را به نمکي نشان ميبي
 دسته ،است رفته خواب به دیو که ا نایي در و مناسب ايلحظه در پریرد، امامي ظاهر به

 که رودمي اتاقي دو درون از روي کنجکاوي به و آوردمي رونبي شاخش از را دیو کليد
به شکل  که بيندمي اي راشاهزاده ،هایکي از اتاق در او کرده. قدغن ها رادیو، ورود به آن

 از گردن سگ، باز سگي، طلسم شده و زنجيري به گردن دارد و چون نمکي زنجير را
رانجام س شاهزاده گردد.ست خویش بازميبه شکل نخ و شاهزاده شکندمي طلسم کند،مي
 .کندمي ازدواج نمکي با پایان در و شکندمي را دیو عمر شيشة

در این قصه، شاهد نوع دیگري از پيکرگرداني هستيم. تبدیل موجود جاندار به 
جان؛ یعني تبدیل شدن دیو به دود بر ا ر مرگ، اما عمالً دگرگوني دیو به دود موجودي بي
ن از نوع ترنسفورم مؤ ر در تغيير ناش و جایگاه شخصيت دانست و تنها دو توارا نمي

و « ارپریرک»به « کارگزار»دگردیسي شاهزاده است که منجر به تغيير ناش وي از جایگاه 
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شود؛ بنابراین، تنها به بررسي دو گونه از مي« کارگزار»به « کارپریر»دوباره از جایگاه 
 .( دگردیسي قصه نمکي ارائه شده است5یم. در جدول )پردازپيکرگرداني شاهزاده مي

 «نمکي»های قصۀ دگردیسي. 0 جدول 
 شرح 

های شخصیت شاهزاده در استحاله
 «نمکی»قصۀ 

موجود جاندار دیگر. همچون استحالۀ  به جاندار موجود دگردیسی
 شاهزاده به سگ به وسیلۀ طلسم

 موجود جاندار دیگر. همچون بازگشت به جاندار موجود دگردیسی
 انسانی با باطل شدن طلسم به هیئت دوبارۀ شاهزاده ازسگ

صيت شدگي به دست شخنيز استحالة شخصيت شاهزاده به واسطة طلسمنمکي در قصه       
طلسم  شود و باشرور و بدکردار قصه صورت پریرفته است. شاهزاده، توسط دیو ربوده مي

وباره به د جيري که به گردن دارد، توسط نمکيشدن زن و با باز شودمياو، تبدیل به سگ 
در  هاي موجودها و استحالهگردد. بسياري از پيکرگردانيشکل انساني خویش بازمي

هاي عامه با نيروي شر و بدي و توسط موجودات شرور و پليد چون دیو، جادوگر، قصه
هاي صهاما از آنجا که در ق ،گيردمي انجام سمجادو و یا طل قدرت عفریت و بسياري دیگر و با

وع این ن .عامه، نيروي شر هميشه در برابر نيروي خير و خوبي محکوم به شکست است
ها با نابودي بينيم که در اکثر قصهرو، مي استحاله، قابل بازگشت و باطل شدن است. از این

رود و ها نيز از بين ميشدگيبدللسم و جادو، این نوع طمنبع شر و بدي و یا با باطل شدن 
ین نيز نطور که پيش از اگردد و همایافته دوباره به شکل اولية خویش بازميموجود استحاله

 .به شمار آورد« پریربرگشت»ها را از نوع باید این قسم از دگرگوني اشاره شد
به شکل  شدن تا پيش از طلسمون قصه است. با آنکه در« کارگزار»شاهزاده شخصيتي 

به او نسبت داده  انجام هيچ کنشي در ساختار داستاني قصه حضور ندارد و عمالً سگ
کند اي که دیو براي ربودن، طلسم و زنداني کردن او عنوان ميشود، اما به دليل انگيزهنمي

باید او را شخصيتي کارگزار دانست. او کسي است که مسبب مرگ دیو خواهد شد و در 
ه به او پا از آنکه دوبار است. عالوه بر این، بيني شدهي به دست او پيشطالع دیو، مرگ و

گردد با به دست آوردن شيشة عمر دیو و شکستن آن موجب صورت انساني خویش بازمي
يتي یعني نمکي، شخص؛ کند که به عنوان یاریگر قهرمانشود و عمالً  ابت ميمرگ دیو مي

شدن او به شکل سگ، باعث تغيير جایگاه او از  اما دگردیسي و طلسم ،است« کارگزار»
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ل شود. ترنسفورم با تغيير دادن وي به شکمي« کارپریر»به شخصيت « کارگزار»شخصيت 
گيرد و عمالً او را از موجودي بااراده، سگ و سلب قدرت او، نيروي نابودگري او را مي
پا از  اما ،کندبدل مي« یرکارپر»اراده و مستال و توانگر به موجودي ناتوان، منفعل و بي
به  «کارپریر»تواند از جایگاه شخصيت باطل شدن طلسم و دگردیسي دوبارۀ وي او مي

 .خویش بازگردد« کارگزاري»جایگاه 

 شخصیت کارگزار          (شدن طلسم)باطل    شخصیت کارپذیر          (طلســم))شاهزاده( شخصیت کارگزار     

 «گیسچل»قصۀ  .0-7-7
تيغ است که پا از دیدن تصویر دختري زیبارو در مورد پسري به نام جهانگيا چلقصه 

. او در راه با چند شودميگيا به اميد وصلت با وي، راهي سفري دور و دراز به نام چل
گيا در آنجا که چلرسد مياي و پا از طي مسيري دشوار، به قلعه شدهجوان دانا همسفر 

کُشد، است. او سپا با راهنمایي پيري دانا، گربة نگهبان قلعة دیوان را مي ندیوا گرفتار و اسير
اما بعد از مدتي، گرفتار ، کنددهد و با وي ازدواج ميگيا را از چنگال دیوان نجات ميچل

ي گيا است و به خوابکه سخت عاشق چل شودميدسيسه و توطئة پسر پادشاه همسایه 
اه را ، پسر پادششودمياز خواب بيدار  ان او با کمک همسفرانشود. در پایرمرگبار فرو مي
 رسد. گيا ميرساند و دوباره به وصال چلبه قتل مي
پيکرگرداني به وسيلة طلسم و افسون صورت  ،«نمکي»در این قصه نيز همچون قصة       
وصال  ايست برا هانيز جزو آن تيغ، قهرمان قصهگيا که جهانچل پریرد. خواستگارانمي

ه گيا در آنجا به دست دیوان باي وارد شوند که چلوي باید از کوهي باال بروند و به قلعه
هباني را که جلوي قلعه نگ اما خواستگاران پيش از آن، باید گربة سياهي ،است بند کشيده

ل یدر دو مرحله با تير و کمان از بين ببرند. با تير خطاي نخست تا نيمه به سنگ تبد دهدمي
له شوند. در این قصه دو استحاهاي سنگي تبدیل ميشوند و با تير خطاي دوم به مجسمهمي

 ( ارائه شده است. 9که در جدول ) شوددیده مي
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 «گیسچل»های قصۀ دگردیسي. 5 جدول 
 شرح 

های های شخصیتاستحاله
 «گیسچل»خواستگار در قصۀ 

جسم بی جان. همچون تبدیل خواستگاران  به رجاندا موجود دگردیسی
 و جهان تیغ به جماد )سنگ( در اثر طلسم

دوبارۀ  موجود جاندار. همچون بازگشت به جانجسم بی دگردیسی
 انسانی در اثر باطل شدن طلسم به هیئت جهان تیغ و خواستگاران

ل شدن موجود شاهد نوع جدیدي از دگردیسي هستيم و آن، تبدی گياچل در قصه      
کيه بر منبع ت «نمکي»قصة  همچون جان است. در این قصه نيز پيکرگردانيجسمي بيزنده به 

ه پریر است. از آنجایي کشدني و برگشت اي ابطالرو، استحاله شر و پليدي دارد و از این
گربة د توانيمبا تير دوم،  -که در ا ر خطاي نخستين، تا نيمه به سنگ تبدیل شده-تيغ جهان

شکند و او و دیگر خواستگاران، دوباره به هيبت انساني دهد، طلسم ميسياه را شکست 
 گردند. ميخویش باز

 دليله ب در قصه گياملکرد خواستگاران چل، جایگاه و عشودميگونه که مشاهده همان      
ا پيش از استحاله به ها تیابد. آنیابند، تغيير ميتغيير ماهيتي که به واسطة طلسم گربة سياه مي

سته، گيا، خودخواند؛ به اميد وصلت با چل«کارگزار»هایي شکل سنگ، همگي شخصيت
هاي از سختي گياراي نبرد با دیوان و نجات چلگرارند. بقدم در مسيري پر مخاطره مي

ه اروند و به نبرد با گربة سياز کوه باالمي زننديکنند و دست به عمل مزیادي عبور مي
برد اراده و قدرت آنان را از بين مي ياما طلسم و جادوي گربة سياه، تمامي نيرو ،پردازندمي
نها با اي که تبه گونه سازد؛اراده تبدیل ميخاصيت و بيها را به جَماداتي منفعل، بيو آن
 .ابندیتوانند دوباره توان و نيروي ارادۀ خویش را باز پا ها ميشدن طلسم است که آن باطل

 شخصیت کارگزار    (شدن طلسم)باطلشخصیت کارپذیر    طلســم()( شخصیت کارگزار    )خواستگاران

 گیری نتیجهبحث و 
ع وار( و  ابت هستند که در اغلب مواقها، اشخاصي تيپيکال )نمونههاي عامه، شخصيتدر قصه
از « د برمونکلو»ماند. ته باقي مينایافهاي آنان از ابتدا تا پایان قصه،  ابت و تغييرویژگي
ن را گرایانظر ساختگر موردکنش« نظریة احتماالت»مبناي شناساني است که برروایت

« کارپریر»و « کارگزار»پریري آنان به دو دستة کلي مندي و کنشهاي کنشبراساس ویژگي
شده از ومطر هايهاي مشخصي تعيين کرد. یکي از ویژگيتاسيم کرد و براي آنان ویژگي
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نش پریري آنان از منظر کهاي عامه، امکان بالاوۀ تغييرجانب وي براي اشخاص داستان در قصه
تواند با تغيير عملکرد و کنش خود آنان است؛ به این صورت که شخصيت مورد نظر وي مي

« کارپریر»به ناش « کارگزار»و یا از جایگاه « کارگزار»به جایگاه « کارپریر»در قصه از جایگاه 
تغيير موضع دهد، اما این تغيير و دگرگوني در کنش و به تبع آن در جایگاه و ناش وي در 

-دهد. یکي از این دالیل درون یک قصه، گاه به دليل عوامل کامالً منحصر به فردي روي مي
 ت. هاسپيکرگرداني و استحالة شخصيت داستاني در این نوع قصه -به ادعاي این مااله
و باعث  گيردمي صورت ماورایي و العادهخارق نيرویي با عامه هايقصه در انيپيکرگرد

اهيت و این تغيير م. شودميهاي عامه هاي قصهتغيير ماهيت و همچنين تغيير قدرت شخصيت
أ ير ها تها، مستايماً روي کنش و عملکرد آنان در قصههاي قصهتغيير نيرو در شخصيت

 شود؛يمها از حيث اعاده و ایفاي کنش غيير کنش، باعث تغيير جایگاه شخصيتگرارد و تمي
ا تغيير ماهيتي که ب گري بودکنشیعني شخصيتي که تا پيش از پيکرگرداني، فاقد قدرت و 

و صاحب اراده و در معناي موردنظر برمون به شخصيتي  گرکنشد به شخصيتي یابمي
ا، شخصيتي که صاحب اراده و توان در انجام کنش و در ناطة عک شودميبدل « کارگزار»

توان و  پریرد به شخصيتي فاقد ارادهبود با سلب قدرتي که به واسطة استحالة وي صورت مي
 .شودميتبدیل « کارپریر»و یا به معنایي دیگر به شخصيتي  گريکنش

و « کينم»، «يپيشانماه»، «بلبل سرگشته»هاي نتخاب چهار قصه به ناماین پژوهش با ا
ي گرکنشبه بررسي تغيير جایگاه شخصيت در نتيجة تغيير عملکرد و  «گياچل»

خویش را در زمينة تأ ير ناش ترنسفورم و  ادعايها پرداخته و ها در این قصهشخصيت
 ند این پژوهشنتيجه و برآی سانده است.ها به ا بات رپيکرگرداني در تغيير جایگاه شخصيت

 .استشده به اختصار بيان  (1)در جدول 

 تغییر عملکرد و جایگاه شخصیت در اثر ترنسفورم. 8 جدول
 پذیرتبدیل شخصیت کارگزار به کار تبدیل شخصیت کارپذیر به کارگزار

 . قصۀ نمکی1 . قصۀ بلبل سرگشته1
 گیس. قصۀ چل2 پیشانی. قصۀ ماه2

 رض منافعتعا
 تعارض منافع ندارم.
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