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ريختشناسي قصههاي عاميانه بختياري بر اساس الگوي والديمير پراپ
1ـ شبنم حاتم پور*2 ،ـ مهرانگيز محمودي كوهي
9ـ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر ،شوشتر ،ایران.
1ـ دانشجوي كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران

چكيده
قوم بختیاري ادبیّات شفاهی پرباري دارد امّا در دهههاي اخیر به دالیل فرهنگی متعدد بسیاري از
سنّتها و ادبیّات شفاهی آنها رو به فراموشی نهاده است از آنجایی كه تاكنون هیچگونه
بررسی ساختاري بر روي قصّههاي بختیاري صورت نگرفته است .هدف پژوهش حاضر
گردآوري این بخش از زندگی این قوم و «ریختشناسی قصههاي بختیاري براساس الگوي
والدیمیر پراپ» است .در این پژوهش  12قصّۀ پریان بختیاري از میان  33قصّۀ گویشی ،انتخاب
گردید و بر اساس الگوي ریختشناسی پراپ بررسی شد .شیوۀ پژوهش كیفی است و
پژوهشگر با ابزار مصاحبه تمام قصهها را از  33نفر گویشور سالمند با میانگین سنی  66سال
جمعآوري نموده است .داده ها با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه قرار گرفتند .و چهار قصّۀ
بسیار معروف بختیاري به عنوان نمونه در این مقاله آورده شد.
نتایج این تحقیق نشان میدهد كه قصّههاي پریان بختیاري به میزان قابل توجّهی از الگوي پراپ
پیروي میكنند .كاركرد موجود در این قصّهها خارج از  39كاركرد پراپ نیست .اغلب این
قصّهها با خویشکاري نیاز و غیبت و مصیبت آغاز میشوند و با خویشکاريهاي رفع كمبود،
پاداش ،پیروزي و ازدواج پایان میپذیرند این قصّهها بیشتر ساختاري ساده و شبیه به هم دارند و
اغلب یک ،دو و سه حركتی هستند و همچنین این بررسی نشان داد كه قصّههاي بختیاري شامل
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تیپهاي مختلف قصّههاي ایرانی از قبیل حکایتهاي افسانهاي ،جانوران ،اسطورهاي و جن و
پري است.
كليد واژهها :ادبیّات شفاهی -قصّههاي عامیانه  -ریختشناسی -پراپ -قوم بختیاري
-1مقدمه
فولکلور واژهاي تركیبی است كه از دو جزء فولک ( )folkبه معناي مردم و لور( )Loreبه
معناي علم و فرهنﮓ شکل یافته است .معادل لفﻆ فولکلور در زبان فارسی اصطالحاتی مانند
دانستنیهاي عوام ،دانش توده ،فرهنﮓ عامیانه و غیره پیشنهاد شده است (خلعتبري.)91 :9333،
دانش عامه شامل بخشهایی متفاوتی است كه از آن جمله میتوان به ادبیّات شفاهی اشاره
كرد .ادبیّات شفاهی هر قوم ،شامل قصّهها ،افسانهها ،اسطورهها ،مﺜلها ،متلها ،ترانهها ،لطیفهها
و چیستانهاي آن قوم است كه ترجمانی از باورها ،اعتقادات ،جهانبینی ،آرزوها و ناكامیهاي
آن قوم را اراﺋه میدهد و جهانی را پیش چشمان خواننده تصویر میكند كه نشانگر جهان
معنوي و آرمانی یک قوم است (جعفریان.)91 :9336،
سرزمین ایران به علت تنوع قومی و نژادي در این زمینه توانمنديهاي بالقوه و قابل توجّهی
دارد .قوم بختیاري یکی از اقوام شناخته شدۀ ایرانی است كه از ادبیّات و فرهنﮓ شفاهی
پرباري برخوردار است .این قوم به علت شرایط خاص جغرافیایی و زندگی كوچنشینی داراي
گنجینۀ ارزشمندي از ادبیّات شفاهی منحصر به فرد در قالب قصّه ،ضربالمﺜل ،ترانه ،مرثیه،
چیستان ومتل و....است .متأسفانه در دهههاي اخیر بیشتر جمعیت این قوم ،زندگی كوچنشینی را
رهاكرده و به یکجانشینی روي آوردهاند ،مهاجرت بیرویه و جذابیّتهاي زندگی شهري و
فاصله گرفتن از زندگی ایلی باعث شده بسیاري از آداب و رسوم ،سنّتها و ادبیّات شفاهی
آنها به فراموشی سپرده شود تا آن جا كه امروزه بیشتر نسل جوان این قوم قادر به تکلم به
گویش خود و درک و فهم بسیاري از واژهها و اصطالحات آن نیستند.
بنابراین نباید غافل بود كه قطع هریک از شریانهاي فرهنگی ،حیات كل پیکرۀ ملی را به خطر
میاندازد .با آگاهی از این مطلب گردآوري گونههاي ادبیّات شفاهی بختیاري بسیار ضروري به
نظر میرسد .با وجود آن كه تا كنون تالشهایی در زمینۀ جمعآوري ادبیات شفاهی این قوم
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انجام شده اما هنوز به مجموعۀ شایستهاي دست نیافتهایم متاسفانه در گذر زمان بسیاري از
سرچشمههاي این منابع شفاهی (راویان و گویندگان) از بین رفته و با مرگ آنها بسیاري از
این قصّهها و سایر گونههاي دیگر به فراموشی سپرده میشود.
در زمینۀ ریختشناسی قصّهها تحقیقات زیادي انجام شده كه نمونههایی از این نوع آثار كه
میتواند پیش زمینه تحقیق موردنظر ما براساس الگوي ریختشناسی والدیمیر پراپ باشد
«كتاب طبقهبندي قصّههاي ایرانی» نوشتۀ «اولریش مارزلف )9366( ،»9است او در این اثر
شخصیّتهاي ثابت قصّه هاي ایرانی را به روش ساختارگرایان بررسی كرده است .كتاب
سرچشمههاي داستان كوتاه فارسی ،نوشتۀ «كریستف باالیی »1و «میشل كوپی پرس،)9363(»3
محققین در این كتاب به دنبال یافتن ساختار داستانهاي فارسی بودهاند .همچنین كتاب
ریختشناسی افسانههاي جادویی( )9336اثر پگاه خدیش ،در این كتاب بر اساس شیوهي
والدیمیر پراپ ،ساختار افسانه هاي جادویی ایرانی استخراج شد كه با در نظر داشتن الگوي
پراپ تعداد كاركردها از  39كاركرد به شش جفت كاهش یافت اشاره كرد با این وجود در
زمینۀ ریختشناسی قصه هاي قوم بختیاري تاكنون پژوهشی صورت نگرفته است و از این نظر
مقالۀ حاضر داراي موضوعی تازه است.
روش انجام این پژوهش كیفی است چرا كه قصهها از طریق مصاحبه با گویشوران سالمند قوم
بختیاري جمعآوري شدهاند .سپس یافتههاي تحقیق به شیوۀ تحلیلی مورد بررسی و تحلیل
محتوا قرار گرفتند .در این تحقیق براي جمعآوري منابع و مواد اصلی تحقیق محقق به نقاط
مختلف قلمرو بختیاري سفر میكرد سپس با استفاده از روش مصاحبه ،صداي گویشوران ضبط
شد و این صداها جهت اراﺋۀ مستندات و استخراج دادههاي اصلی براي پژوهش مورد استفاده
قرارگرفت.
پس از انتخاب قصهها تمامی  12قصه بر اساس الگوي ساختاري قصههاي پریان پراپ بررسی
شد و بعد از خالصه كردن هر قصه به ترتیب خویشکاريهاي ،حركتها و نمودگار نهایی هر
قصه استخراج شد و براي تفهیم بهتر از جدول استفاده شد .به گونهاي كه جدول پایانی هرقصه
1
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عناصر موجود در آن را به ترتیب شماره مشخص میكند و نام و نشانۀ هر عنصر نوشته شده و
در ستون بعدي جدول خویشکاري ها با عالمت ستاره مشخص شده است و در پایان هر جدول
به صورت افقی ابتدا حركت قصه مشخص شده و در پایان نمودگار قصه نوشته شده است.
قصّهها عیناً و بدون هیچ دخل و تصرفی ذكر گردیده است .و براي آنکه ارتباط مخاطب با
بررسی ساختاري قصهها آسانتر شود ،تصمیم بر آن شد كه در این مقاله بجاي آوانگاري قصه -
هاي گویشی از برگردان قصهها به فارسی معیار استفاده شود .پرسش اصلی این مقاله این است:
چگونه براساس الگوي ساختاري والدیمیر پراپ میتوان قصههاي قوم بختیاري را تحلیل كرد؟
و پرسشهاي فرعی شامل:
 .9خویشکاري و شخصیّتهاي قصّههاي بختیاري چه ارتباطی با ریختشناسی قصّههاي پریان
دارند؟
 -1در قصّههاي بختیاري بجز قصههاي جن و پري چه گونههاي دیگري وجود دارد؟
بر این اساس فرضیههاي زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 -9خویشکاري و شخصیّتهاي قصههاي بختیاري با ریختشناسی قصه هاي پریان پراپ
انطباق دارند.
-1در قصههاي بختیاري بجز گونههاي جن و پري قصههاي فابل نیز وجود دارد.
-2ساختارگرايي روش ريختشناسي پراپ
مهمترین ویژگی نیمۀ قرن نوزدهم تقسیم دانش به رشتههاي جداگانه بود .و این رشتهها به
حدي تخصصی شدند كه به نظر میرسید تركیب كار آنها ناممکن باشد .در واقع ظهور
ساختارگرایی پاسخی است به یک نیاز منسجم كه علوم را وحدت بخشد و جهان را بار دیگر
براي انسان قابل سکونت گرداند(.اسکولز ،طاهري  )93-96 :9361ساختار یعنی نظام .در هر
نظام همۀ اجزاء به هم ربط دارد ،به نحوي كه كاركرد هر جزء وابسته به كل نظام است .و كل
نظام بدون درک كاركرد اجزاءقابل درک نیست (گلدمن )1 :9361،ساختارگرایان به دنبال
بررسی روابط اجزاي یک متن هستند و عناصر را خارج از متن ،در نظر نمیگیرند .به عبارتی
در این نوع بررسی عناصر به خودي خود اعتبار ندارند بلکه روابط میان آنهاست كه ماهیتشان
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را مشخص میكند و به آنها شکل میدهد و از طرف دیگر با بررسی ساختارها میتوان به
تفاوت میان آثار به ظاهر یکسان پی برد (تودوروف.)906 :9331،
پراپ كار ریختشناسی خود را كه در سال  9113چاپ كرد برمبناي یک مطالعۀ مقایسهاي بین
صد قصۀ پریان روسی ،از مجموعۀ چهارصد قصّهاي كه آفاانا سییف جمعآوري كرده بود،
آغاز كرد .وي پس از تجزیه و تحلیل این قصّهها نظامی ابداع كرد كه مبناي آن ساختار و
اجزاي تشکیلدهنده قصّه بود .او این اجزا را «كار كرد نامید» .وي در این مطالعه متوجّه شد
همه قصّهها داراي ساختاري یکسان هستند و در آنها سی و یک كاركرد یا خویشکاري
محدود وجود دارد كه برخی از این كاركردها عبارتند از نهی ،غیبت ،شرارت ،برخورد با
یاریگر ،دریافت عامل جادیی ،پیروزي و ...كه بر اساس نظمی خاص در پی هم میآیند و تمام
بازیگران و شخصیّتهاي قصّههاي پریان را به طوركلّی شامل هفت دستۀ :شریر ،بخشنده،
یاریگر ،شاهزاده ،گسیلدارنده ،قهرمان ،و قهرمان دروغین تقسیم میكند و معتقد است در زیر
ظاهر آشفتۀ روایات ،قوانینی زایشی بر تکامل قصّه حاكم است كه میتوان آنها را طبق مدلی
كه او اراﺋه میكند استخراج و فرمولبندي كرد (خراسانی.)26-23 :9333،
پراپ تنها اجزایی از یک حکایت را مورد بررسی قرار میدهد كه در پیشبرد خط اصلی قصهها
نقش اساسی دارند .به این اجزاء «خویشکاري»گفته میشود .عوامل تعیینكنندۀ یک
خویشکاري از نظر پراپ دو موردند:
 – 9به هیچ رو خویشکاري در تعریف دخالت داده نشود و به جوهر عمل محدود بماند.
 – 1عمل را نباید بیرون از متن مورد بررسی قرار داد بلکه باید صرفا موقعیتی را در نظر گرفت
كه در قصّه دارد (پراپ،بدرهاي.)33 :9311،
امّا عالوه بر خویشکاري ها كه عناصر بنیادین قصه هستند ،عناصر متغییر نیز وجود دارند .عناصر
متغیر عناصري هستند كه در قصّهها به شکلهاي مختلف ظاهر میشوند و امکان حذف آنها
در قصّه وجود دارد این عناصر به صورتهاي مختلفی چون نام ،صفت و شخصیّت و ...ظاهر
شوند.وجود این نوع عناصر به قصّه تنوع و تحرک میبخشد (پارسا ،صلواتی.)36: 9331،
عالوه بر این ساختار قصه ها از عناصر كمکی بهره میبرند« .عناصر كمکی ،عناصري هستند كه
در حکایات به شکلهاي مختلف ظاهر میشوند و خویشکاريها را به هم پیوند میدهند.
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ممکن است همه خویشکاريها در یک مسیر قرار نداشته باشند كه در این صورت ،عناصر
كمکی براي ایجاد ارتباط منطقی آنها با هم ،به عنوان رابطی ظاهر میشوند و خویشکاريها را
به هم پیوند میدهند .پراپ این عناصر كمکی را پیونددهنده مینامد (پارسا ،صلواتی:9331 ،
.)36
پراپ  39خویشکاري را به اضافۀ چند نماد دیگر تعیین میكند و بعد به شرح هر كدام می-
پردازد مﺜالً براي خویشکاري اصلی شرارت به عنوان سر گروه نماد َ * Aرا بر میگزیند و
. . ,

صورتهاي فرعی آن را به صورت

.

نشان میدهد سپس

بر اساس این خویشکاريها (عملکردها ) به تجزیۀ علمی قصّه میپردازد (پراپ ،كاشیگر
.)106-103 :9363،
خویشکاري پراپ عبارتند از :
صحنۀ آغازین .نشانه a
 .1نهی.

 .9غیبت .نشانه

r

 .3نقض نهی.
 .3خبردهی.

 .2خبرگیري
 .6فریبکاري. .

y

 .6همدستی.

این هفت خویشکاري را بخش مقدماتی قصّه مینامند.
 .3/9شرارت .نشانه A
 .1میانجیگري یا اعالم مصیبت B
 .99عزیمت.

.3/1احساس نیاز .نشانه.
 .90مقابله آغازین C
 .91نخستین خویشکاري بخشنده

 .93واكنش قهرمان E

 . 92تدارک یا دریافت شیئ جادو

 .93انتقال مکانی یا راهنمایی G

 .96كشمکشH .

 .96داغ كردن یا نشانه گذاشتن J .

 .93پیروزي.
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.91التیام مصیبتK .

+یا POS

.

 .10بازگشت.

 .19تعقیب .دنبال كردنPr .

 .11رهاییRS .

 .13رسیدن به ناشناختگیO .

 .12ادعاهاي بیپایهL .

 .13كار دشوارM .

 .16حل مسئلهN .

 .16شناختنQ .

 .13رسواییEX .

 .11تغییر شکلT .

 .30مجازات

 .39عروسیW .

Mot

u

انگیزش

نتیجۀ مﺜبت یک خویشکاري  -یا Neg

نتیجۀ منفی یک خویشکاري

§ ربط دهنده ،پیوند دهنده
ربطدهندگان سهگان شده
حوزۀ عمل كنشکران پراپ عبارتند از:
.9.3حوزۀ عمل شریر ،كه متشکل است از شرارت ) (Aجنﮓ یا هر صورت دیگري از
كشمکش با قهرمان ) ،(Hتعقیب
 .1.3حوزۀ عمل بخشنده (یا فراهم آورنده) .كه متشکل از؛ امّاده شدن براي انتقال یک شیئ یا
عامل جادوﺋی )(D؛ دادن یک عامل جادوﺋی به قهرمان )(F
 3.3.حوزۀ عمل یاریگر؛ متشکل از؛ انتقال مکان قهرمان )(G؛ جبان و التیام ممصیبت یا كمبود
) (K؛

..

و

. 2.3حوزۀ عمل یک شاهزاده خانم ( شخص مورد جستجو) و پدرش ،متشکل از؛ واگذاشتن
كاري دشوار بر عهدۀ قهرمان ) (Mو ...
.3.3حوزۀ عمل درخواستگر ،متشکل از؛ گسیل داشتن (حادثۀ پیونددهنده( B،
.6.3حوزۀ عمل قهرمان ،متشکل از؛ رفتن به جستجو

(؛ واكنش در برابر درخواستهاي

بخشنده ()E؛ عروسی ) (Wو ...
.6.3حوزۀ عمل قهرمان دروغین نیز شامل میشود ( C)،وبه دنبال آن  Eو به عنوان
خویشکاري ویژه Lمیآید.
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امّا تقسیم كار بین اشخاص كار بین اشخاص قصّه:
 -9شخص دقیقا در حوزۀ خودش كار میكند.
 -1یک شخص واحد در چند حوزۀ عمل فعال است.
چند شخص در یک حوزۀ واحد عمل میكند (همان .)963،
در تعریف حركت قصّه باید گفت از نظر پراپ ،میتوان قصّه ) (SKaZKaرا اصطالحا آن
بسط و تطوري دانست كه از شرارت ) (Aیا كمبود و یا نیاز ) (aشروع میشود و با گذشت از
خویشکاري میانجی به ازدواج (* )Wیا به خویشکاريهاي دیگري كه به عنوان سرانجام و
خاتمه قصّه به كار گرفته شده است بینجامد ،این خویشکاريهاي پایانی گاهی پاداش ) (Fیا
منفعت و برد ،یا به طور كلّی التیام وجبران ((Rs) ) Kفرار از تعقیب و مانند اینهاست.
اینگونه بسط و تحول در قصّه ،اصطالحاً ) (Xodحركت نامید( ».همان)933 ،
نمودگارها ،نشاندهندۀ خویشکاريهاي موجود در حکایتها هستند؛ به عبارت دیگر،
«نمودگاران چیزي است كه در متن ،با حروف مشخص شده است و در زیر این سرعنوانها،
انسان میتواند موادّ حقیقی قصّه را بگذارد .این ،ترتیب عمودي خویشکاريها را به وجود
میآورد( ».پراپ ،كاشیگر .)910 :9369 ،نمودگارها میتوانند به دو صورت درقصّه به كار
روند ؛ نمودگارهاي كلّی كه در آن همۀ خویشکاريهاي اصلی و فرعی ذكر میشوند .و
نمودگارهاي نهایی كه فقط شامل خویشکاريهاي اصلی كه جایگاهی مشخص دارند و
میتوان از طریق آنها ،و همچنین حركتها ،ساختار نهایی یک متن را تعیین كرد(.پراپ،
بدرهاي.)910 :9311،
 -3تجزيه و تحليل صوري – ساختي چهارنمونه از قصۀ بختياري
 - 1-3خالصه قصّه و تجزيه و تحليل خويشكاري قصۀ ماه تيتي:

9ـ ماه تیتی دختر چادر نشین بسیار زیبا و عاقلی بود .زمان كوچ است و دختران میخواهند
براي آخرین با به گردش بروند -1 .مادرانشان میگویند جاي دوري نروند و زود به خانه
برگردند -3.دختران سرگرم بازي و تفریح میشوند و از ایل دور میشوند -2هنگام بازگشت
راه را گم میكنند .3.كوچنشینان چارهاي جز كوچ ندارند هر مادري مقداري نان و روغن
براي دخترش میگذارد .امّا نامادري ماه تیتی (ادار و مدفوع) میگذارد .6.دخترها راه را پیدا
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میكنند امّا ایل كوچ كرده است .6.دخترها به دنبال غذا میگردند همه ،غذاها را پیدا میكنند
به جز ماه تی تی -3دخترها دلشان به حال او میسوزد و غذایشان را با او تقسیم میكنند .1.
درمدّت كوتاهی آذوقهها تمام میشود و چیزي براي خوردن پیدا نمیكنند .90 .یکی از
دخترها دو بار پیشنهاد خوردن یکی از خودشان را میدهد -99 .ولی هربار ماه تیتی آنها را
منصرف میكرد.91.آنها براي یافتن غذا به راه میافتند .سر راهشان به پیرمرد االزنگی بر می -
خورند و فرار می كنند امّا پیرمرد االزنگی با مهربانی و خوش زبانی آنها را میفریبد و به
خانهاش میبرد . 93.خانۀ االزنگی پر از انبارهاي آذوقه است و هفت پستوي تودرتو دارد،
االزنگی همه نوع غذا و وسایل راحتی در اختیارشان قرار میدهد تا چاق شوند و گوشت
شیرینشان را بخورد .همۀ دخترها به جز ماه تی تی به او اعتماد میكنند -92ماه تیتی در یکی
از پستوها دست و پا و كلّۀ آدم میبیند.93 .دختر هرشب در هفت پستو را میبندد و تا صبح
بیدار میماند امّا یک شب فراموش میكند كه یکی از درها را ببندد -96االزنگی از همان در
وارد میشود تا آنها را بخورد.96 .امّا ماه تیتی بیدار است و االزنگی ناكام میماند .93.ماه
تیتی احساس خطر میكند و به فکر راه چاره میافتد .هفت شب پشت سرهم این ماجرا تکرار
میشود و امّا هر دفعه ماه تیتی بیدار است و پیرمرد را به دنبال تهیّۀ خواستههایش میفرستد
(هفت دست لباس مردانه  ،هفت اسب ،هفت تفنﮓ ،میخ و كاله و تیغ و خیﮓ و نمک) می-
فرستد .91 .در شب هفتم از پیرمرد میخواهد با سبد از چشمه برایش آب بیاورد .پیرمرد
االزنگی فریب میخورد و با سبد به سر چشمه میرود.10.ماه تی تی دختران را بیدار میكند و
ماجرا را به آنها میگوید .دخترها فوري تغییر لباس میدهند و سوار اسبها میشوند  .19.ماه
تی تی هفت خیﮓ عسل و روغن را در رختخوابها پنهان میكند .11.دخترها فرار میكنند
.13.االزنگی متوجّه میشود ماه تی تی او را فریب داده است .فوري به خانه میرود و مشکها
را به جاي دخترها میدرد و محتویاتشان را میخورد .االزنگی متوجّه میشود باز هم از دخترها
رو دست خورده .آنها را هنگام فرار میبیند .12.و به تعقیبشان میپردازد .13 .به دستور ماه
تیتی هفت بسته تیغ و میخ و نمک را سر راه او میریزند .دخترها فرار میكنند و از جریان تند
رودخانه عبور میكنند .16 .االزنگی با وجود پاهاي زخمی و خونین باز هم آنها را تعقیب
میكند و با التماس از ماه تیتی میخواهد راه عبور از رودخانه را به او نشان دهد .16.دختر باز
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هم او را میفریبد و االزنگی در آب غرق میشود و میمیرد .13.دخترها نجات پیدا میكنند و
 -11با برداشتن تمام گنجینههاي االزنگی به خانههایشان باز میگردند و با ثروت او به خوبی و
خوشی زندگی میكنند.
شماره

نشانه

عناصر

خويشكاري

شماره

نشانه

عناصر

خويشكاري

جدول -3- 1جدول تجزيه و تحليل خويشكاريهاي قصۀ ماه تيتي

9

صحنه آغازین

-

1

نهی و تحذیر از كاري

*

3

نقض نهی

*

2

غیبت یا رفتن جوانترها

*

3

عزیمت همراه با ترحم

*

6

بازگشت به خانه و غیبت بزرگترها

*

6

كردن
بدست آوردن شی مورد

*

3

*

واكنش دوستانه

جست و جو

1

كمبود نیاز به غذا

*

90

99

نهی و تحذیر از كاري

*

91

93

كارسازي كمبود

*

92

مصیبت مقدماتی
عزیمت

ودیدار

*
با

بخشندۀ

*

دشمنکام
خبرگیري قهرمانا ز احوال بخشندۀ

*

دشمنکام

93

مصیبت مقدماتی

*

96

اقدام براي خوردن قه رمان

*

96

بیرون راندن شریر

*

93

درخواست هاي دیگر

*

91

انجام دادن دستور یا فرمان

*

10

دفع اقدام براي نابودكردن

*

19

فریفتن درمبادله

*

11

دخترها فرار می كنند

*

13

شریر از احوال قهرمان

*

12

شریردخترها را تعقیب می كند

*

13

خبر بدست می آورد.
انداختن اشیاء در راه

*

كردن

تعقیب كننده

16

فریفتن مشاجره كنندگان

*

11

بازگشت به خانه و بدست

*

حركت
نمودگار

16

آوردن ثروت

اغواهاي فریبکارانۀ شریر با التماس

*

13

كشتن شریر بدون جنﮓ

*
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 -2-3خالصه و تجزيه و تحليل قصّه گل گيس:
9ـ گل گیس دختر یکی یکدانه و بسیار زیباي كدخداست و خواستگاران زیادي دارد-1 .
پدرش براي نگهداري گلّۀ بزرگش نیاز به چوپانی ماهر و كاردان دارد -3.به همین منظور
چوپان جوان و درستکاري را استخدام میكند  -2چوپان كارش را بسیار خوب انجام میدهد و
در نواختن نی و گلّهداري بسیار ماهر است گوسفندان چنان به صداي نی او عادت كردهاند
كه با صداي نی حركت میكنند و میخورند و میخوابند-3 .بعد از مدّتی چوپان و گلگیس
عاشق و دلباختۀ هم میشوند ولی فاصلۀ طبقاتیشان خیلی زیاد است (رعیت نمیتواند با ارباب -
زاده ازدواج كند) وهردو دلداده از این موضوع خیلی رنج میبرند  -6تمام حرفها و راز و
نیاز چوپان با صداي نی به گوش گل گیس میرسد ولی هردو چارهاي جز صبر ندارند-6 .
یک روز راهزنان به گلّه حمله میكنند .چوپان را اسیر و زخمی میكنند .هر كاري میكنند
گلّه تکان نمیخورد شروع به زدن آنها میكنند .3.چوپان راه به حركت درآوردن گلّه را به
آنها میگوید .دزدان دستهاي او را باز میكنند و نی را به دستش میدهند .1 .چوپان در
هنگام نواختن نی پیامی با این مضمون را به گوش دختر میرساند«.دزدان به او حمله كردند و
دارند گلّه را میبرند هرچه زودتر مردم را براي كمک بفرست» .90.دختر پیام را میشنود و ایل
را از ماجرا باخبر میكند  .99.مردم به كمک چوپان میروند .دزدان فرار میكنند و آنها گلّه
را پس میگیرند .91 .پدر گلگیس از او میخواهد كه بگوید چطور از ماجراي دزدي گله
باخبر شده است؟ .93دختر با اصرار پدر و مردم حقیقت ماجرا را میگوید .پدرگل گیس در
برابر عشق و درستکاري و جانفشانی چوپان تسلیم میشود و او را با رضایت خاطر به دامادي
میپذیرد و آن دو دلداده به وصال هم می رسند.
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جدول -2- 3جدول تجزيه و تحليل خويشكاريهاي قصۀ گلگيس

9

صحنه آغازین

-

1

نیاز به چوپان

*

3

دیدار با یاریگري كه خدمت خود

*

2

عامل جادویی خدمت

*

شماره

خویشکاري

شماره

عناصر

را عرضه می دارد.

خویشکاري

نشانه

نشانه

عناصر

خود را عرضه می دارد.

3

نیاز به عروس

*

6

آواز شکایت آمیز

*

6

شرارت به همراه غارت

*

3

فریفتن دزدان

*

1

دریافت خبر از راه ها و وسایل

*

90

قهرمان راهنمایی می

*

كارسازي و دفع مصیبت از راه

*

91

دستور یا فرمان

*

دیگر

99

شود

خویشکاري

93
حركت

ازدواج دختر با چوپان

k

نمودگار

3ـ3ـ تجزيه وتحليل خويشكاري قصۀ هفت زن كور:

 .9پادشاهی بود كه هفت همسر داشت ولی از آنها صاحب فرزند نشده بود .1 .پادشاه خیلی
دلش میخواست صاحب فرزنی بشود .3 .یک روز در صحرایی حضرت موسی (ع) را دید و
خواستهاش را با او در میان نهاد .2حضرت موسی (ع) هفت عدد سیب به او داد و گفت« :آنها
را به همسرانت بده .3».پادشاه سیبها را به زنان میدهد و زنان سیبها را میخورند و باردار
شدند.6 .در همین موقع زنی االزنگی با آگاهی از آرزوي پادشاه خود را به او نزدیک میكند
و میگوید .6.میتواند هر ماه یک پسر برایش به دنیا بیاورد .ولی شرطش این است كه زنانت
را كور كنی و از قصر بیرون بیندازي  .3پادشاه فریب زن االزنگی را میخورد و با او ازدواج
میكند  .1پادشاه بی خبر از همه جا هفت همسر خود را كور میكند و از قصر بیرون میاندازد
و به جاي دوري میفرستد .90 .االزنگی كوزهاي بر شکم میبندد و به شاه خبر میدهد به
زودي اولین پسرش را به دنیا میآورد .99 .پس از مدّتی شش تا از زنان ضع حمل میكنند و
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شش پسر به دنیا میآورند امّا از شدّت گرسنگی بچههایشان را میخورند.91 .كمی بعد
كوچکترین همسر پادشاه پسري به دنیا میآورد زنان میخواهند پسر او را هم بخورند ولی زن
اجازه نمیدهد -93 .پسر رشد عجیبی دارد در عرض هفت روز هفتساله میشود .پسر متوجّه
میشود كه پسر پادشاه است و زن باباي االزنگیش مادر و دیگر زنان را به چنین حال و روزي
انداخته است .92.پسر هر شب میوههاي باغ پدرش را براي مادر و نامادريها میآورد.93 .
باغبان متوجّه میشود و پسر را پیدا میكند و متوجّه میشود او پسر پادشاه است .96 .باغبان
پسر را نزد پادشاه میبرد و او را به پادشاه معرفی میكند .96 .پادشاه از شنیدن خبر خوشحال
میشود و دستور میدهد زنان بیگناهش را به قصر برگردانند .93 .زن االزنگی از شدّت
حسادت آتش می گیرد به پادشاه میگوید تنها راه به دنیا آمدن فرزندش كشیدن سورمهاي
مخصوص به چشمش است كه باید پسرت برود آنرا از خانۀ پدرم بیاورد.91 .زن پسر را با دادن
نامهاي كه فرمان مرگش در آن است روانه میكند .10 .پسر بیخبر از همه جا به راه میافتد.
در راه حضرت موسی (ع) را میبیند .19.حضرت او را از نقشۀ نامادري آگاه میكند و می-
گوید خود را پسر االزنگی معرّفی كند  .11.پسر با راهنمایی حضرت موسی(ع) به سرزمین
االزنگیها میرسد و خواهر االزنگی را میبیند و خود را خواهرزادۀ او معرّفی میكند .13.
پسر با تیزهوشی راه درمان انسانهاي كور را از خواهر االزنگی میپرسد و او میگوید«:پودر
خشک شدۀ رودهاش چشم نابینا را شفا می دهد .12 .پسر با گشتن در خانۀ االزنگی شیشههاي
عمر آنها را میبیند و شیشۀ عمر نامادري را هم پیدا میكند .13پسر تمام آنها را به جز
نامادریش  ،میشکند .16 .بعد هم خواهر اال زنگی را می كشد و رودهه اش را در میآورد و
با خودش میبرد .16 .پسر به خانه برمیگردد وسرمۀ االزنگی را به او میدهد زن از زنده ماندن
پسر خیلی عصبانی میشود .و نقشۀ دیگري میكشد  .13.پسر با پودر رودههاي خواهر االزنگی
مادر و دیگر زنان پدرش را بینا میكند .11.االزنگی دوباره پسر را براي آوردن خواستهاش به
سرزمین شیران میفرستد.30 .پسر در راه پیرزنی ناتوان و گرسنه را میبیند و به او كمک می-
كند  39.پیرزن راه بدست آوردن خواستۀ نامادري را به او میگوید و راه را به او نشان میدهد
 31پسر به ماده شیر زخمی كمک میكند و او هم خواستۀ پسر را برایش تهیّه میكند .33 .پسر
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سوار بر شیر به قصر بر میگردد و نامادري را رسوا میكند و با شکستن شیشۀ عمر االزنگی او
را نابود میكند و بعد از آن به خوبی و خوشی با مادر و پدرش به زندگیشان ادامه میدهد.
جدول -3- 3جدول تجزيه و تحليل خويشكاريهاي قصۀ هفت زن كور
شماره

خویشکاري

عناصر

خویشکاري

نشانه

شماره

نشانه

عناصر

9

صحنه آغازین

-

1

نیاز به فرزند

*

3

دیدار با یاریگري كه خدمت

*

2

عامل جادویی در خدمت كسی

*

عامل جادویی خورده می

*

6

دریافت خبر از راه ها و افراد

*

خود را عرضه می دارد.
3

قرار می گیرد
دیگر

شود.
6

اغواهاي فریبکارانۀ شریر

*

3

ازدواج با شریر

*

1

شرارت همراه با طرد كردن

*

90

فریفتن مشاجره كنندگان

*

99

مصیبت مقدماتی خوردن بچه

*

91

نجات و رهایی از خورده شدن

*

ها
خبرگیري قهرمان از احوال

*

92

نیاز به غذا

*

93
93

شناخته شدن قهرمان

*

96

انتقال قهرمان به جایی معین

*

96

آزاد ساختن زندانی

*

93

صورت هاي دیگر فریفتن و

*

91

فرستادن براي انجام مأموریت

*

10

شریر

واداشتن
دیدار با یاریگري كه خدمت

*

خود را عرضه می دارد.
19

قهرمان راهنمایی می شود

*

11

فریفتن مشاجره كنندگان

*

13

جاي عامل جادویی به قهرمان

*

12

به دست آوردن عامل جادویی

*

نشان داده می شود.
13

شکستن شیشه هاي عمر

*

16

عامل جادویی تهیه می شود

*

انجام كار دشوار و برگشتن

*

13

عامل جادویی خدمت خود را

*

االزنگی ها
16

عرضه می دارد.

به خانه
11

مأموریت و انجام كار دشوار

*

30

دیدار با یاریگري كه خدمت

*

خود را عرضه می دارد.
39

قهرمان راهنمایی می شود

*

31

یاري و كمک به ماده شیر

*

33

انجام كار دشوار و برگشتن

*

33

كشتن شریر

*

به خانه
حركت
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2.Aنمودگار
-

 - 4-3خالصه تجزيه وتحليل خويشكاري هاي قصۀ گوو عاقله و گوو ليوه :

 .9دو برادر چوپان بودند یکی عاقل و دانا و دیگري نادان -1 .یک روز در صحرا غذایشان
تمام شد برادر عاقل براي آوردن غذا به روستا میرود -3 .قبل از رفتن به برادر نادان میگوید
گوسفندان را به زیر درختهاي زالزالک ببر و برایشان میوه بچین  -.2.برادر نادان گوسفندان
را به زیر درختها برد و به باالي درخت رفت و شروع به تکان دادن آن كرد و .3.و به
گوسفندان هم گفت« :همه میوهها را نخورید و سهم مرا بگذارید ».گوسفندان همۀ زالزالک را
خوردند -6 .برادر نادان همۀ گوسفندان را به جز چند تااز آنها رابه خاطر سرپیچی از دستورش
كشت -6.برادر عاقل از راه می رسد و متوجه موضوع میشود .او را سرزنش میكند بعد به
فکر راه چارهاي میافتد .الشههاي گوسفندان را در غاري پنهان میكنند .3 .شب هنگام با ظاهر
سازي و بستن شاخههاي درختان و آویزان كردن زنگولهها به شاخهها وانمود میكنند كه گلّه
وارد حصار شده است.1.بعد مادر پیرشان را بر میدارند و از آنجا فرار میكنند  .90.صبح زود
كدخدا و اهالی روستا متوجّه ماجرا میشوند و به تعقیب آنها میپردازند  .99.سرانجام آنها را
پیدا میكنند و به سختی مجازات میكنند .91 .برادر نادان شروع به زدن مردم میكند و برادر و
مادرش را از دست آنها نجات میدهد  .93.در بین راه برادر نادان باز هم به اذیت و آزار و
كارهاي احمقانهاش ادامه میدهد .92.آنها به سر یک دو راهی میرسند و تصمیم میگیرند از
هم جدا شوند برادر عاقل هر كاري میكند كه مادرش را با خود ببرد برادر نادان نمی پذیرد.
 -93سرانجام برادر عاقل راضی میشود مادر را به او بسپارد -96.برادران از هم جدا میشوند و
هر كدام به سوي سرنوشت خود میرود .96.هنگام غروب برادر عاقل به آسیاب متروكهاي
میرسد تصمیم میگیرد شب را در آنجا بگذراند  .93.روباهی در آنجا زندگی میكند و از
او میخواهد از آنجا دور شود چون آنجا محل زندگی حیوانات درنده است و ماندن در آنجا
خطرناک است -91.برادر عاقل قبول نمیكند و اصرار میكند كه در آنجا بماند -10روباه به
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او هشدار می دهد در مقابل هر چیزي كه دید و شنید هیچ سرو صدایی ایجاد نکند  -19شب
شیر و دیگر حیوانات در آسیاب جمع شدند و اخبارشان را با هم رد و بدل كردند شغال گفت:
«یک موش بزرگ در زیر فالن درخت هفتاد كوزه طال پنهان كرده است ».شیر گفت« :دختر
پاد شاه بیمار است و تنها راه عالج او مالیدن مغز سر سﮓ زرد فالن چوپان به بدنش ست.11 .
برادر عاقل همه حرف را شنید -13طبق حرفهاي شغال و شیر كوزههاي طال و سﮓ زرد را با
زیركی به دست آورد و به طرف شهر به راه افتاد  -12از آن طرف برادر نادان مادر را روي
كولش گذاشت و به راه افتاد .هنگام غروب خسته و گرسنه مادر را به زمین گذاشت .ناگهان
سوسک سرگینی دید ،مادرش را به او سپرد و براي پیدا كردن غذا به را افتاد  -13.شب
حیوانات درنده پیر زن بینوا را خوردند  -16.نادان همینطور رفت تا به برادرش رسید و بعد
كه سکهها را دید با اصرار از برادرش خواست كه تا راز بدست آوردن سکهها را به او بگوید.
 . 16برادر عاقل ماجراي آسیاب را براي او تعریف كرد و نادان با خوشحالی به طرف آسیاب
دوید و بدون توجّه به هشدارهاي روباه داخل آن شد.13.شب دوباره حیوانات به اتفاق شیر
وارد آسیاب شدند و مشغول گفتگو شدند  -11برادر نادان نتوانست جلوي زبانش را بگیرد
حیوانات متوجّه حضورش شدند  .او را پاره پاره كردند -30.برادر عاقل به قصر رفت و خود را
درمانگر دختر معرفی كرد شاه هشدار به او هشدار میدهد ،اگر از عهده درمان بر نیاید او را
میكشد -39.برادر عاقل طبق دستور شیر دختر را درمان میكند -31.شاه به او پاداش میدهد
و او را به دامادي میپذیرد و برادر عاقل به سعادت و خوشبختی میرسد.
جدول -4- 3جدول تجزيه و تحليل خويشكاريهاي قصۀ گو و عاقه و گو وليوه
شماره

خویشکاري

9

صحنه آغازین

-

1

غیبت

*

3

دستور یا فرمان

*

2

انجام دادن دستور یا

*

3

نقض نهی

6

مصیبت

نشانه

خویشکاري

شماره

عناصر

عناصر

نشانه

فرمان

مقدماتی

*

6

كشتن

*

*

3

كارسازي مصیبت یا

*

كمبود
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1

فرار

*

90

*

91

شریراز احوال قهرمان

9

شرارت (كتک

9

زدن)

نابودكردن

9

نقص نهی

درخواست تحویل دادن

*

92

دفع

اقدام

براي

*
*

*

3
تسلیم

9

قهرمان

3

فریب می شود

9

ناشناخته رسیدن

-

96

جداشدن

بر

سریک

-

دوراهی

*

93

دیدار با یاریگري كه

*

خدمت خود را عرضه

6

می دارد.

9

شخصی كه از

1

در

پیش

*

10

*

دستور یا فرمان

وضعیت -
اضطراري
قرارگرفته
درخواستی می
كند

1

آزمودن قهرمان

*

11

جاي عامل جادویی به

*

قهرمان نشان داده می

9

شود.

1

عامل جادویی

3

تهیه می شود
مادر

1

كشتن

3

توسط حیوانات

1

نقض امر

*

12

مصیبت مقدماتی حاصل

*

از قراردادي خدعه آمیز

*

16

خبرگیري

از

احوال

*

قهرمان

*

13

آزمودن قهرمان دروغین

*

6
1

نتیجۀ منفی یک

1

خویشکاري

*

30

مأموریت و كار دشوار

*

مجازات

3

انجام دادن كار

9

دشوار

حركت

نمودگار

*

39

ازدواج و دریافت پاداش

*
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جدول شماره :1بسامد خويشكاريهاي اصلي و فرعي حكايتها
خویشکاري

بسامد

مﺜال

9

نهی

12

مادر به دختر گفت نزد زن خالکوب نرو

زن خالکوب

1

قبول امر

91

مرد به وصیت زنش عمل می كند .كفش را در پاي زنان امتحان

شاه الماس

3

خبر دهی

92

پیرزن ر از دختر را می فهمد و به پادشاه خبر می دهد

پاپا خاركن ()9

2

خبر گیري

16

ماده دیو پسر را در حین غذا آوردن براي زنان می بیند

هفت زن كور – پیرزن

3

شرارت

19

پدر با تبر پسر را می كشد  -خاله چشم هاي دختر را كور می كند

6

عمل قهرمان

13

دختر به راحتی از كنار سﮓ هاي درنده عبور می كند

دختر و مار

6

فزیب

96

پیر مرد اال زنگی فریب می خورد و با سبد به سر چشمه می رود

ماه تی تی

شماره

نام حکایت

می كند

االزنگی
جیکُمجیکُم سرگشته –
پاپا خاركن ()9

خوردن
3

شکست

99

رستم نره دیو اال زنگی را از پا در می آورد

رستم و حضرت علی (ع)

1

نقض نهی

93

دختر باز هم به دیدن زن خالکوب می رود

گُل گُلی زرد

90

فریبکاري

3

اال زنگی كوزه اي بر شکم می بندد و به شاه می گوید به زودي

هفت زن كور

99

عزیمت

19

پسر براي انجام دستور زن بااز خانه می رود

هفت زن كور – دالو

91

غیبت

99

همسر مرد بیمار می شود و می میرد

93

رهایی

90

رستم طلسم را می شکند و زن را نجات می دهد

رستم وحضرت علی (ع)

92

بازگشت

93

برادر بعد از هفت سال به خانه بر می گردد

سه برادر

93

تدارک و

31

برادركوچک جام جادویی را می خرد  -مرد زاهد سیبی به مرد

سه برادر – علی میش زا

برایش پسري می آورد
االزنگی
دا ماهی – هفت دختر –
شاه الماس

گله دار می دهد

دریافت
عامل
جادویی

شاه الماس

96

مصیبت

16

مرد می خواهد با دخترش ازدواج كند

96

مجازات

92

شیر به حیوانات دستور می دهد مرد را پاره پاره كنند .

93

كمبود یا نیاز

33

مرد خیلی دلش می خواست بچه دار شود

91

پیروزي

99

زن عبداهلل و رستم هر كدام هزار دیو را می كشند

رستم و حضرت علی (ع)

19

بعد از یک سال مرد صاحب پسري زیبا می شود

علی میش زا – تیﮓ

خیر وشر – برادر عاقل
و برادر نادان
علی میش زا – تیﮓ
نوشت ()1

10

كار

سازي

مصیبت

نوشت ()1

یا

نیاز
19

راهنمایی

10

مادربه دختر گفت«:به خانۀ دایی هایت برو ».

گُل گُلی زرد
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11

رویداد هاي

93

گُل گُلی زرد

دختر به مزار مادرش پناه می برد و از او كمک می خواهد

ربط دهنده
13

كار دشوار

96

نامادري دختر را روانۀ چاه ماده دیو می كند – االزنگی پسر را

گُل گُلی زرد – دالو

براي آوردن سورمه به سرزمین االزنگی ها می فرستد

االزنگی

12

حل مسأله

93

پسر شیر شیر در پوست شیر را براي زن بابایش می آورد

هفت زن كور

13

رسوایی

3

شاهزاده دستمال ها را از صورت نا خواهري باز می كند و او را

گُل گُلی زرد

16

پاداش

رسوا می كند
و

13

ازدواج

خیر با دختر شاه ازدواج می كند و نصف ثروت شاه را هم به

خیرو شر

بین سه برادر به خاطر ازدواج با دخترعمو كشمکش به وجود می

سه برادر ()1
مار و دختر – ماه تی تی

دست می آورد

16

كشمکش

3

13

تعقیب

90

االزنگی به تعقیب دختر می پردازد

11

باز شناسی

90

دختر با دیدن انگشتر صاحب آن را می شناسد

سه برادر ()9

30

به

1

خیر به قصر متروكه اي می رسد –دختر به شهر بزرگی با

خیرو شر – دختر ومار

آید

باروهاي بلند می رسد

ناشناختگی
رسیدن
39

ادعاي

بی

3

پایه

دو خواهر ادعا می كنند با مقدار كمی آرد و یک قالی كوچک

سه خواهر بکر

می توانند از صد مهمان پذیرایی كنند

31

بخشنده

32

مرد گلّه دار زاهدي را می بیند و مشکلش را به او می گوید

علی میش زا

33

تغییر شکل

99

مرد زنش را به شکل جالیز خیار در می آورد

مار و دختر

32

طرد كردن

90

زن شوهرش را وادار می كند دخترها را از خانه بیرون كند

هفت دختر

جدول شماره  : 2بسامد حركت قصّهها
شماره

حر كت ها

بسامد

9

قصه هاي یک حركتی

6

1

قصه هاي دو حركتی

92

3

قصه هاي سه حركتی

3

2

قصه هاي چهار حركتی

9

جدول شماره  : 3بسامد شخصيّتهاي حكايتها
شماره

شخصیّ تها

بسامد

9

قهرمان

13

1

شریر

16

3

یارگیري قهرمان

31

2

قربانی

11

3

گسیل دارنده

11

6

بخشنده

13

6

قهرمان دروغین

99
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-5نتيجهگيري
سالها پیش والدیمیر پراپ براي تجزیه و تحلیل قصّههاي پریان ،نمودگار و الگویی را پیشنهاد
كرده .نظریۀ پراپ بهرغم نقصها و كاستیهایش در علم روایتشناسی بر روایتشناسان بعد از
خود تأثیري شگفت نهاد .پراپ معتقد است میتوان این الگو را در مورد سایر قصّههاي عامیانۀ
جهان و حتّی رمانها نیز به كار برد .براساس این نظریه قصّههاي شفاهی قوم بختیاري نیز
میتواند در این مقوله قرار بگیرد .در این تحقیق سعی شده است ،تا الگوي ساختاري پراپ بر
روي قصّه هاي پریان قوم بختیاري اجرا شود و نتایج آن با نتایج كار پراپ مقایسه شود در این
تحقیق نتایجی كه از تجزیه و تحلیل 12قصّۀ بختیاري به دست آمد ،بسیار با نتایج تجزیه و
تحلیل پراپ مطابقت دارد .این امر نشاندهندۀ عظمت و ارزش واالي كار پراپ و الگوي
پیشنهادي اوست.
بررسی نمودگار نهایی قصّههاي بختیاري نشان میدهد كه این  12قصّه از نمودگاري نسبتاً ساده
پیروي میكنند و اكﺜر این حکایتها با خویشکاريهاي كمبود ،نیاز ،غیبت ،مصیبت و شرارت
آغاز میشوند و بعد از گذشتن از خویشکاريهاي میانی به خویشکاريهاي پایانی مانند
ازدواج ،پیروزي ،كارسازي مصیبت یا نیاز و حل مسئله ختم میشوند .این  12قصّه تابع همین
نمودگارند.
نتایج بررسی تعداد و توالی حركتها در این تحقیق براساس بسامد و نوع آنها به ترتیب
عبارت است از قصّههاي دو حركتی  92مورد .قصّههاي یک حركتی  6مورد ،قصّههاي سه
حركتی  3مورد و قصۀ چهار حركتی یک مورد كه بر اساس میانگین بسامدها میتوان گفت
كه قصّه هاي پریان بختیاري ساختاري ساده دارند و فاقد ساختار مشکل و پیچیدهاند .بسامد
شخصیّتهاي داستانهاي بختیاري به ترتیب یاریگر قهرمان ،قربانی ،شریر ،قهرمان،گسیل
دارنده ،بخشنده ،قهرمان دروغین به ترتیب با بیشترین و كمترین تعداد در قصّههاي بختیاري
آمده است و كامالً با شخصیّتهاي قصّههاي پراپ مطابقت دارد.
در پاسخ به این سؤال كه آیا در قصّههاي بختیاري قصّههاي فابل یا قصّههاي امﺜال وجود دارد؟
باید گفت« :كه بخش زیادي از قصّههاي جمعآوري شده توسط محقق ،همان قصّههاي فابل و
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امﺜال بختیارياند كه پیش زمینۀ بسیاري از ضربالمﺜلها هستند و در بین عموم بختیاريها رایج
است».
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