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1.Introduction 

Mutation in DNA, migration, natural selection, type of non-random 

matting (such as consanguineous marriages) and genetic drift (in small 

size populations) are factors caused alterations of allelic frequencies in 

populations (Saadat and Amirshahi 2011, 1-12). The above-mentioned 

factors are evolutionary forces.  

Folktales, like living organisms, have evolutionary pathways. 

Folktales experience sudden changes (mutation), and moving from a 

population to another population (migration). Some parts of folktales 

change according to some environmental factors (such as economic, 

political and cultural), which is very similar to natural selection. Some 

parts of different folktales join with each other, which is similar to 

non-random matting. Finally, some large levels of changes randomly 

occur in folktales in small communities (similar to genetic drift).  
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In biology, there are several methods for clustering organisms 

(including animal and plants). Two of these methods are 'phenetics' 

and “phylogenetics” clustering. It should be noted that phenetics 

methods are based on similarities (or differences) without attention to 

ancestress. In the present study we tried to clustering of 38 narratives 

of a very famous Iranian folktale (Sang-e Saboor). Sang-e Saboor is a 

tale type 894 according to the Aarne-Thompson–Uther tale type 

index.. 

 

2. Methodology 

In order to verify the validity of this hypothesis, in the present study, 

phenetics clustering analysis of 37 narratives of Sang-e Saboor in 

Iranian populations (Anjavi-Shirazi 2015, 317-390; Qatali 2010, 229-

332; Ardalani 2003; 233-236; Elwell-Sutton 2007, 368-374; Behrangi 

and Dehqani 2002, 128-132; Pak 2012, 65-67; Sarfi 2008, 21-24; 

Fagiri 2003, 57-60; Arji 2006, 125-128; Takahara and Vakilian 2002, 

97-100; Moaed-Mohseni 2002, 567-568) and a narrative from 

Afghanistan (Herat) was carried out (Rahmani 1998, 142-146).  

In the narratives used, a total of 40 features were extracted, some 

with more than two levels. After converting them to bi-state (zero and 

one) properties, a total of 53 bi-state characteristics were obtained 

(Table 1). The clustering was carried out using 'Euclidean distance' 

and analysis of 'within-group linkage'.  

Geographical distances between each two locations of narratives 

were obtain by 'Google Map'. The migration rate between two 

populations is a function of their geographical distance. Correlation 

between 'Euclidean distance' and 'geographical distance' was 

evaluated by Pearson correlation coefficient.  

Data was entered into the Statistical Package for Social Sciences 

software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) (version 11.5). A P-value less 

than 0.05 was considered statistical significant. All P values were two-

tailed. 

 

3. Results and Discussion 

Table 2 should the distance matrix of each narrative with the other 37 

narratives. Figure 1 shows the correlation between 'Euclidean distance' 

and 'geographical distance'. The correlation between geographical and 
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Euclidean distances is statistical significant (r=+0.197, df=701, 

P<0.001). It should be noted that determination coefficient (r2) to be 

equal to 0.0388, which it means that about 3.8% of variations in 

'Euclidean distances' might be interpreted by geographical distances.  

Given the weak correlation, the geographical distance cannot 

explain the differences between narratives. The study narratives were 

classified in two distinct clusters (Fig. 2). The first and second clusters 

contains 28 and 10 narratives, respectively. The narratives of the main 

clusters have major differences, especially in the early stages of the 

story. In the first cluster, it's predicted that the hero of the story will 

face a lot of problems in the future, while in 9 out of ten narratives of 

the second cluster, there is no prediction for the future of the hero of 

the story.  

On the other hand, there are similarities between some of 

narratives of the second cluster and another Iranian folktale (Dokhtar-

e narag o torang) (Pak 2012, 173-181; Anjavi-Shirazi 2014, 19-68). It 

is obvious that the mentioned similarities might be a reflection of their 

common ancestors. Some investigators used phylogenetic clustering in 

order to find the evolutionary relationship between different folktales 

(Ross et al., 2013; O’Brien et al., 2016). Further phylogenetic 

studies are needed to find the possible common ancestors of Sang-e 

Saboor and Dokhtar-e narag o torang folktales.  

 

Key words: Folktale, Sang-e Saboor, Clustering, Phenetics clustering, 

Iran. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 اه شهید باهنر کرماندانشگ
 1399 تابستانو  بهار، هفتمو  سیشمارۀ  ،نوزدهمسال 

 «سنگ صبور» انهيعام اوسنه یهاتيروا یبندخوشه
 

 1)نویسنده مسئول(م طفی سعادت دکتر

                                                                                     2احمدرتا خسرویدکتر 

 يده چک
هررای فرهنگرری برره هررای قررومیتی و همزمرران بررا آن آمیختگرریهررای انسررانی آمیختگرریدر جمعیررت

وفررور رخ داده اسرررت. میرررزان مهررراجرت برررین دو جمعیرررت، ترررابعی از فاصرررله جغرافیرررایی برررین 
هررای نزدیررک برره آنهاسررت. از سرروی دیگررر نیررز شرررایأ اجتمرراعی، اقتصررادی و سیاسرری جمعیررت

هررای مختلررف یررک داسررتان عامیانرره رود کرره روایررتانتظررار مرری هرم، بسرریار برره هررم شررباهت دارد.
برره هررم شررباهت داشررته باشررد. برره منظررور بررسرری درسررتی ایررن فرضرریه، در پررژهش حاضررر برره 

هررای ایررران و یررک در جمعیررت« سررنگ صرربور»روایررت از داسررتان عامیانرره  37بررسرری فنتیکرری 
ویژگرری کرره  40مجموعررا هررای مررورد اسررتفاده روایررت از افغانسررتان پرداخترره شررد. در روایررت

هررای دو حررالتی برخری برریش از دو سررطح داشررتند اسررتخراج شررد. پررس از تبرردیل آنهررا برره ویژگرری
افررزار دسررت آمررد. اطالعررات وارد نرررمه ویژگرری دو حررالتی برر 53)صررفر و یررک(، در مجمرروع 

پیوسررتگی »و آنررالیز « فاصررله اقلیدسرری»هررا برا اسررتفاده از بنرردی روایررتشررد. خوشرره SPSSآمراری 
باشررد دار مرریهررای جغرافیررایی و اقلیدسرری معنرریانجررام شررد. همبسررتگی فاصررله« هرراگررروهدرون

(r=+0.197, df=701, P<0.001) . بررا توجرره برره کو ررک بررودن شرردت همبسررتگی، فاصررله
هرای مرورد مطالعره هرا باشرد. روایرتهرای برین روایرتتواند توجیه کننرده تفراوتجغرافیایی نمی

روایررت را  10روایررت و خوشرره دوم  28خوشرره اول تعررداد در دو خوشرره مجررزا قرررار گرفتنررد. 
هررای هرای خوشرهروایرت اسررت. روایرت 10در خرود جرای داده اسرت. خوشرره اصرلی دوم شرامل 

ای بررویژه در ماجراهررای ابترردای داسررتان بررا یکرردیگر دارنررد. در تمررامی اصررلی تفرراوت عمررده
آینررده بررا مشررکالت در « قهرمرران داسررتان»شررود کرره مرری« پیشررگویی»هررای خوشرره اول، روایررت

                                                           

 17/01/1399  مقاله نهایی یرشپه تاریخ                            01/09/1397:مقاله دریافت تاریخ 
 saadat@shirazu.ac.ir                           :ه مسئولسندنشانی پست الکترونیک نوی

                            (DOI): 10.22103/jis.2020.13108.1891 
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ای برره مررورد از ده روایررت خوشرره دوم، اشرراره 9کرره در رو خواهررد شررد، درحررالیهزیررادی روبرر
 پیشگویی برای آینده قهرمان داستان نشده است. 

 
بنرردی فنتیکرری، بنرردی، خوشررهعامیانرره، افسررانه سررنگ صرربور، خوشرره اوسررنه هططای کليططدی:واژه
 .ایران
 
 مهمقدّ .1
؛ 2«جهش»دهد، تغییرات ناگهانی که در ماده وراثتی رخ می به 1«ژنتیک جمعیت»در  

؛ 3«رتمهاج»رفتن افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگر و ازدواج با جمعیت بومی، 
و به  4«عیب طبیانتخا»تغییرات در راستای افزایش بقا با توجه به شرایأ گوناگون محیطی، 

دهد، می های کو ک و بسته رخعیتها که در جمتغییرات ناگهانی و تصادفی فراوانی ژن
باعث  (. این عوامل12-1: 1390شود )سعادت و امیرشاهی گفته می  5«رانش ژنتیکی»
 ها، گونه جدیدیها د ار تغییر شود و با عمیق شدن تفاوتجمعیت 6«خزانه ژنی»شود تا می

 به وجود آید.
ها در ستانکنند. این دای میهای عامیانه نیز روندهای مشابهی طرسد که داستانبه نظر می

جرت مها شوند، از جمعیتی به جمعیتی دیگرمسیر تکاملی دستخوش تغییرات ناگهانی می
غییر تها به نوعی کنند و بسته به شرایأ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی جمعیتمی
ز فرادی ااز اکنند تا بتوانند پاسخگوی نیکنند یا بهتر است گفته شود تطابق پیدا میمی

های ز ویژگیهی اکنند )برای آگاشنوند و سینه به سینه نقلش میجامعه باشند که آنها را می
 مراجعه کنید(.  18-13: 1394ادب عامه به ذوالفقاری 

بسیار واضح است که نرخ مهاجرت، تابعی از فاصله بین دو جمعیت مفروض باشد و 
های ژنتیکی مین دلیل بسیاری از شاخدشرایأ محیطی تغییری تدریجی داشته باشد. به ه

مثال در انسان ژنی بنام طوربه ؛دهندروندهای تغییر تدریجی بر پهنه جغرافیا نشان می
  8« ندشکلی»وجود دارد که از نظر ژنتیکی دارای  7«ترانسفراز تتا یک-گلوتاتیون اس»

که دارای دو است. شکلی از این ژن با حهف کامل آن به وجود آمده است. در افرادی 
شود گونه محصول پروتئینی و فعالیت آنزیمی مشخد نمیباشند هیچ 9«آلل»نسخه از این 

ها دهد که فراوانی اینگونه افراد در جمعیتها نشان می(. پژوهش1994)پمبل و همکاران 
-40های آسیای شرقی )نظیر  ین، ژاپن و کره( زیاد )در حدود متفاوت است؛ در جمعیت

باشد درصد( می 20-10های سفیدپوست اروپایی کم )در حدود و در جمعیتدرصد(  60
(. جمعیت ایران به لحا  ژنتیکی، جمعیتی 2006؛ سعادت 2015)ناصری و همکاران 

؛ ناصری و 1992و  1989باشد )امیرشاهی و همکاران ناهمگن با تنوعات ژنتیکی زیاد می
های مشاهده شده در وانیفرا GSTT1(. در مورد  ندشکلی در 2015همکاران 
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های اروپایی های آسیایی و نه به کمی جمعیتهای ایرانی نه به زیادی جمعیتجمعیت
های (. در ایران سایر شاخد2010؛ رفیعی و همکاران 2015است )ناصری و همکاران 

؛ برزگر و همکاران 2010ژنتیکی نیز کم و بیش وضعیت مشابهی دارد )رفیعی و همکاران 
 ترین دالیل آن موقعیت جغرافیایی ایران است. (. یکی از عمده2015عادت ؛ س2008

م ات اقدابندی موجودتوان به طبقههای متعددی وجود دارد که با استفاده از آنها میروش
هدف  بندی فنتیکی،. در طبقه11«فیلوژنتیکی»و  10«فنتیکی»های کرد، از جمله روش

بطه ه راباساس میزان شباهت بین آنان بدون توجه  ها یا موجودات بربندی جمعیتدسته
ییرات وع تغبندی فیلوژنتیکی بر اساس وقکه طبقهحالی؛ دراجدادی آنان با یکدیگر است

های ژگیدر نیاکان مشتر  موجودات استوار است. در هر دو روش نیاز به شناسایی وی
تعداد  آنچهار باشند. هرها باید از  ندشکلی برخوردمتعدد است. بدیهی است این ویژگی

 .بود بندی به واقع امر نزدیکتر خواهدهای مورد مطالعه بیشتر باشد، دستهویژگی
ه بهای فرهنگی های قومیتی و همزمان با آن آمیختگیهای انسانی آمیختگیدر جمعیت

 انی استهای انسوفور رخ داده است. میزان مهاجرت تابعی از فاصله جغرافیای بین جمعیت
ین بهاجرت مکه با زیاد شدن فاصله جغرافیای دو جمعیت از یکدیگر، از میزان طوریبه

های شود. از سوی دیگر شرایأ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمعیتآنها کاسته می
رود ر مینتظااهای دور از یکدیگر. بنابراین نزدیک به هم، شباهت بیشتری دارد تا جمعیت

 یگر اینوی دان عامیانه، به هم شباهت داشته باشند و از سهای مختلف یک داستکه روایت
 د.داری داشته باشآوری ارتباط آماری معنیشباهت با فاصله جغرافیای محل جمع

ز داستان اروایت  37به منظور بررسی درستی این فرضیه، در پژهش حاضر به بررسی فنتیکی 
؛ قتالی 390-317: 1394شیرازی )انجویهای ایران در جمعیت« سنگ صبور»عامیانه بسیار معروف 

هقانی ؛ بهرنگی و د374-368: 1386ساتن ؛ الول236-233: 1382؛ اردالنی 229-232: 1389
 ؛ ارجی60-57: 1382؛ فقیری 24-21: 1387؛ صرفی 67-65: 1391؛ پا  128-132: 1381
و یک  (568-567: 1381؛ مؤیّدمحسنی 100-97: 1381هارا و وکیلیان ؛ تاکه125-128، 1385

 .( پرداخته شد146-142: 1377)رحمانی « افغانستان»روایت از 

-آرنه»های عامیانه مشهوری است که در تیپ شناسی این داستان از جمله داستان
های دختری است که مدتی، سختی« قهرمان داستان»معرفی شده است.  894با کد « تامپسون

ی که انتظار داشته است به موفقیت بزرگی نایل کند و در آستانه زمانفراوانی را تحمل می
گیرد و شود، دختر دیگری )که معموال کنیز اوست( با زرنگی و دروغگویی جای او را می

کند. از آن پس قهرمان با شخصی که قهرمان داستان تمایل داشته ازدواج کند، ازدواج می
اربابش قصد مسافرت کنیز خود شود. پس از مدتی « کنیز»شود که داستان مجبور می

پرسد که تمایل دارد که  ه  یزی را به عنوان سوغات برایش کند و از وی میمی



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

171 

کند. هنگامی که ارباب می« سنگ صبور»خریداری کند. قهرمان داستان درخواست 
کننده کند که شخد درخواستخواسته سنگ صبور بخرد، فروشنده او را آگاه میمی
دی در دل دارد و از شدت ناراحتی این درخواست را کرده های ناگفته زیاحرف حتمای

کرده، از است. وی با راهنمایی فروشنده هنگامی که قهرمان داستان با سنگ درددل می
یابد که کنیز واقعی  گونه شود و درمیزندگی پرفراز و نشیب و تضییع حق وی باخبر می
شود. شایان توجه و کنیز نیز تنبیه میکنند جای او را گرفته است. این دو با هم ازدواج می

ای که در باال آورده اند.  کیدهها رخدادها یکسان گزارش نشدهاست که در تمامی روایت
ها به  شم ویژه از زمان در خواست سنگ صبور تا انتهای داستان در تمامی روایتشد به
های بسیار ده، تفاوتولی ابتدای داستان که در  کیده باال به آن پرداخته نش ،خوردمی

 دهد.نشان می
 
 و بررسی بحث .2
 شناسیروش .2-1 

امیده نهای دیگر نیز که در برخی موارد به نام« سنگ صبور»های گوناگون داستان روایت
سک عرو»؛ 331-329: 1394شیرازی از کرمان، انجوی« لوپتو  ینی»است )نظیر شده
یجان، از آذربا« عروسک سنگ صبور»؛ 345-342: 1394شیرازی از بناب، انجوی« صبور

: 1394شیرازی از کازرون، انجوی« دختر کج بخت»؛ 132-128: 1381بهرنگی و دهقانی 
ور و سنگ صب»؛ 359-355: 1394شیرازی از کازرون، انجوی« بریزدختر گل»، 351-355
آباد الماس از« کیوره سنگ صبور: »381-380: 1394شیرازی از ساری، انجوی« کارد پوالد
( 60-57: 1382از مرودشت، فقیری « سنگ راز»؛ 385-384: 1394شیرازی غرب، انجوی
 وایتهای عامیانه به دست آمد. یک رهای گردآوری و منتشر شده داستاناز مجموعه

(. 146-142: 1377از افغانستان نیز مورد استفاده قرار گرفت )رحمانی « سنگ صبور»
ز به نیا ن روایت مشخد نشده است. در آنالیز همبستگی کهآوری ایمتاسفانه مکان جمع

« راته»ز اآوری بود، فرض شد که این روایت های جمعتعیین فاصله جغرافیایی بین مکان
 واست. همچنین فرض شد که دو روایت گردآوری شده توسأ بهرنگی آوری شدهجمع

بایجان و ترتیب از آذر ( که به379: 1394شیرازی )( و انجوی132-128: 1381دهقانی )
 آباد باشند.اند، مربوط به تبریز و خرمآوری شدهلرستان جمع

ر این د. دها و سطوح هر ویژگی در داستان شابتدا اقدام به شناسایی و تعریف ویژگی
 های زیر مورد توجه قرار گرفت.مطالعه ویژگی

و  و والدا دبوالد،  کند؟ با یک والد، با دوقهرمان داستان با  ه کسانی زندگی می -
 شود(ویژگی ریزتر تبدیل می 3خواهران و برادر خود )به 
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 وضعیت خانوادگی قهرمان داستان  گونه است؟ مشخد نشده، مشخد شده  -

 شود؟ خیر، بلیآیا آینده قهرمان داستان پیشگویی می -
ا یشود؟ مشخد نشده، شنیدن ندا  گونه قهرمان داستان متوجه پیشگویی می -

 کند، ترکیبی از شنیدن ندا ووشته، شخصی حقیقی پیشگویی میدریافت ن
 شود(ویژگی ریزتر تبدیل می 2پیشگویی توسأ شخصی حقیقی )به 

است؟ مشخد نشده، کنار آب یا نزدیک درخت، محل پیشگویی کجا بوده -
 شود(یویژگی ریزتر تبدیل م 4خانه و خانه )به خانه، بین مکتبخانه، مکتب

 است؟ خیر، بلیشدهار میآیا پیشگویی تکر -

 آیا پیشگویی تنوع دارد؟ خیر، بلی -

تدا خیر گیرد؟ خیر، بلی، در ابآیا پیشگویی در حضور اعضای خانواده صورت می -
 ولی پس از مدتی بلی

 کنند؟ خیر، بلیآیا خانواده قهرمان داستان به پیشگو اعتراض می -

 خیر، بلی است؟آیا پیشگویی، تقدیری غیر قابل تغییر دانسته شده -

 لیر، بآیا خروج قهرمان داستان از محل زندگی با پیشگویی ارتباط دارد؟ خی -
 لیبرود؟ خیر، آیا قهرمان داستان به همراه خانواده از محل زندگی بیرون می -

، خیر آیا خروج قهرمان داستان از محل زندگی بطور طبیعی صورت گرفته است؟ -
 بلی

 یر، بلافتد، آیا روی زمین است؟ خیمیمحلی که بقیه داستان در آنجا اتفا   -

 شود؟ خیر، بلیای وارد میآیا قهرمان داستان به قلعه -

 شود؟ خیر، بلیآیا قهرمان داستان به تنهایی وارد قلعه می -
کند؟ یمشود آیا اظهار ناراحتی پس از اینکه قهرمان داستان در قلعه حبس می -

 خیر یا مشخد نشده، بلی
احتی ار نارد اظهتواند از قلعه بیرون بیایقهرمان داستان نمیآیا همراهان از اینکه  -

 کنند؟ خیر یا مشخد نشده، بلیمی
 کند؟ خیر، بلیای پیدا میآیا قهرمان داستان در قلعه فرد طلسم شده -
 لیآیا در بدن شخد طلسم شده سوزن، کارد و یا خنجر وجود دارد؟ خیر، ب -
 بلی است؟ خیر،سم شده مشخد شدهآیا تعداد سوزن، کارد یا خنجر در بدن طل -

 آیا دستورالعملی برای رهایی از طلسم وجود دارد؟ خیر، بلی -
 خرد؟ خیر، بلیآیا قهرمان داستان کنیز می -

 کند؟ خیر، بلیآیا قهرمان داستان حیوانی خریدار می -
 کند؟ خیر، بلیآیا قهرمان داستان از شخصی طلب کمک می -
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ر وش آمدن شخد طلسم شده در محل حاضآیا قهرمان داستان در هنگام به ه -
 بوده است؟ خیر، بلی

 کند؟ خیر، بلیدستی میآیا کنیز در معرفی خود به شخد طلسم شده، پیش -

 شخد طلسم شده کیست؟ مشخد نشده، مشخد شده -
نده نخوا کار بکند؟ موردی ندارد یا دستورالعمله دانسته که  کنیز از کجا می -

 ویژگی 2گوید )به قهرمان داستان به وی میاست، دستورالعمل خوانده است، 
 شود(ریزتر تبدیل می

غ شود؟ موردی ندارد، کنیز درو را قهرمان داستان، کنیز دختر کولی می -
ر ویژگی ریزت 2پندارد که وی کنیز است )به گوید، شخد طلسم شده میمی

 شود(تبدیل می
واست دیگری درخ« سنگ صبور»آیا قهرمان داستان از شخد طلسم شده بجز  -

 دارد؟ خیر، بلی

 یآیا در داستان به ماجرای خرید سنگ صبور پرداخته شده است؟ خیر، بل -

 یآیا در داستان به سفارش فروشنده سنگ صبور اشاره شده است؟ خیر، بل -

 لیر، بآیا در داستان به  گونگی درد دل با سنگ صبور پرداخته شده است؟ خی -

آورد؟  یردن با سنگ صبور آدابی به جا مآیا قهرمان داستان پیش از درد دل ک -
 خیر، بلی

 یکند؟ خیر، بلآیا سنگ صبور پس از درد دل کردن قهرمان داستان  تغییر می -

 لیبآیا تصریح شده است که قهرمان داستان قصد خودکشی داشته است؟ خیر،  -

ا د، بشود؟ موردی ندارپس از فاش شدن دروغ دختر کولی با او  ه برخورد می -
 شود(یویژگی ریزتر تبدیل م 2کشند )به شود، او را میخورد خشنی نمیاو بر

ده آیا تعداد روزهایی که قهرمان داستان مشغول پرستاری از شخد طلسم ش -
 است، مشخد شده است؟ خیر، بلی

 مکان درددل قهرمان داستان با سنگ صبور کجاست؟ مشخد نشده، محلی که -
 5ه ام )بان، آشپزخانه، محلی باز، حمخیلی مخفی فرض شده، اتا  قهرمان داست

 شود(ویژگی ریزتر تبدیل می

و « صفر»ا هستند، که ب« دو حالتی»هایی که در باال به آن اشاره شد برخی از ویژگی
یژگی وهایی که در بیش از دو سطح قرار داشتند به  ند کدبندی شدند. ویژگی« یک»

خد ها در باال مشند، این ویژگیریزتر تبدیل و سپس به صورت صفر و یک کدبندی شد
 اند.شده
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 Googleآوری روایات )به کیلومتر(، با استفاده از بین محل جمع 12«فاصله جغرافیایی»

maps های مختلف وجود انجام شد. در صورتی که بین دو محل بیش از یک مسیر با طول
 داشت، همیشه از مسیر با طول کمتر استفاده شد. 

فاصله »حاسبه مبا استفاده از  13«بندیخوشه»شدند.  SPSSفزار آماری اطالعات وارد نرم ا
فاصله اقلیدسی  انجام شد. ارتباط بین 15«هاپیوستگی درون گروه»و روش آنالیز  14«اقلیدسی

انجام  61«تگیهمبس»آوری روایات با استفاده از روش آماری با فاصله جغرافیایی محل جمع
 شد. 
 

 هايافته. 2-2
ه در مجموع مورد استفاده و سطوح آن باعث شد ک ویژگی 40بکارگیری ام اولیۀ در ای» 

دو،  ویژگی دو حالتی )صفر و یک( به دست آید )جدول شماره یک(. جدول شماره 53

 نشان دهنده میزان فاصله اقلیدسی بین هر دو روایت است. 

. 
هاده از روايتهای استخراج ش: ماتريس تهيه شده بر اسا  ويژگی1جدول شماره   

اشمر، ،کاشان، کالقانهای مورد استفاده است که به ترتیب عبارتند از: طاعداد اولین ستون سمت راست شماره روایت

کو، خوی، آذرشهر، ، ما1، استهبان، بهارهمدان، بروجن، اصفهان، تهران1کرمان، همدان، الهیجان، بناب، کازرون

 ی(، کرمانندرخمیر )قتالآباد غرب، خمین، الیگودرز، شهریار، بوجرد، اسالم، ساری، ارا ، بر2تبریز، لرستان، تهران

 ان )پا (، قو ساتن(، بندردیرهارا(، شیراز )الول)صرفی(، افغانستان )رحمانی(، مرودشت )فقیری(، شهرری )تاکه

ایی که در کنار آنها ه،  سیرجان )موید محسنی(. روایت2)ارجی(، بندربوشهر )اردالنی(، تبریز )بهرنگی(، کازرون

است به  پ ربه ترتیب از سمت  53-1های شیرازی گردآوری شده است. ویژگیپرانتز نوشته نشده، توسأ انجوی

 اند.نوشته شده
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 شاخد 53 با استفاده از« سنگ صبور»های مختلف مجهور فاصله اقلیدسی بین روایت :2جدول شماره 

 دو حالت

 
 کل شماره یک است.ها مشابه شتوجه: شماره روایت

ز نها اها بر اساس میزان فاصله آبندی روایتشکل شماره یک نشان دهنده گروه 
وشه خروایت مورد مطالعه در دو  38دهد که باشد. این شکل نشان مییکدیگر می

ا در خود رروایت  10روایت و خوشه دوم  28اند. خوشه اول تعداد مجزا قرار گرفته
 جای داده است. 
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ش فنتیکیویژگی و با استفاده از رو 53بر اساس « سنگ صبور»های بندی روایتخوشه :1شماره  شکل  

ها که شود. یکی از این خوشهخوشه اول، خود به دو خوشه فرعی تقسیم می
، «2-تهران»، «مرودشت»، «بندرخمیر»هایی از تر است شامل روایتکو ک

تر یت باقیمانده در دو خوشه فرعیاست. بیست و سه روا« استهبان»و « 1-کازرون»
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-کازرون»، «بندردیر»روایت از  10اند. دومین خوشه اصلی شامل جداگانه قرار گرفته
و « آذرشهر»، «سیرجان»، «خمین»، «بروجرد»، «قو ان»، «صرفی-کرمان»، «تبریز»، «2
 است. « طالقان»

شود که میتر تمایلی مشاهده های اصلی، فرعی و فرعیدر هر کدام از خوشه
انند م ؛باشند های نزدیک، در کنار هم قرار گرفتهشده از مکانآوریهای جمعروایت
ا یدر خوشه اصلی اول « شهر ری»و « شیراز»، «اصفهان»، «بروجن»های روایت
بیشتر  اصلی دوم. با این حال در در خوشه« 2-کازرون»و « بندر دیر»های روایت

های های نزدیک و حتی روایتده از مکانشآوریهای جمعموارد، روایت
و داند؛ مانند ای قرار داده شدههای جداگانهشده از یک مکان، در خوشهآوریجمع
شدن از یک آوریرغم جمعکه علی« کرمان»و دو روایت از « کازرون»از  روایت

 اند.های اصلی متفاوتی قرار گرفتهمکان در خوشه

ها و فاصله اکنش فاصله اقلیدسی بین روایتشکل شماره دو نشان دهنده پر
از  اصلهفست. آنالیز همبستگی بین این دو آوری آنهاهای جمعجغرافیایی بین مکان
ه نشان این رابط  .(r=+0.197, df=701, P<0.001)باشد دار مینظر آماری بسیار معنی

فزایش اها نیز دهد که با زیاد شدن فاصله جغرافیایی، فاصله اقلیدسی بین روایتمی
 یابد. می
 بندیجمع.3 -2

 غرافیاییهای اقلیدسی و جداری بین فاصلهشد، ارتباط آماری معنیهمچنانکه نشان داده
ی و ها وجود دارد. باید خاطر نشان ساخت که همبستگی بین فواصل اقلیدسروایت

ت این شد جودا ودار است، بهای مورد مطالعه از نظر آماری بسیار معنیجغرافیایی روایت
توان اظهار داشت درصد(. می 7/19همبستگی بین دو متغییر یاد شده خیلی زیاد نیست )

دار معنی (، ضریب همبستگی از نظر آماری703که به علت زیاد بودن تعداد مشاهدات )
ن ، ایاعالم شده است.  ون شدت همبستگی بین دو متغییر مورد مطالعه زیاد نیست

ها ن روایتدرصد از تغییرات در فاصله اقلیدسی بی 4تواند در حدود همبستگی صرفا می
نابراین، ب. )2r=0.0388(آوری آنها توجیه کند های جمعرا توسأ فاصله فیزیکی بین مکان

دادی بت اجدرصد باقیمانده باید توسأ سایر عوامل توضیح داده شود. احتماال قرا 96
 ها عامل تاثیرگهاری باشد.روایت
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له های سنگ صبور و فاصهمبستگی بین فاصله اقلیدسی محاسبه شده بین روایت :2ل شماره شک

 آوری آنها های جمعجغرافیایی بین مکان

وشه خهایی که در اند، با روایتهایی که در خوشه اصلی دوم قرار داده شدهروایت
امی . در تمارنددن ویژه در ماجراهای ابتدای داستابه ،اند، تفاوت عمدهاول قرار گرفته

 ا مشکالتدر آینده ب« قهرمان داستان»شود که می« پیشگویی»های خوشه اول، روایت
ر بار سف اگواردختر به منظور جلوگیری از اتفا  ن ۀرو خواهد شد. خانوادهزیادی روب

رسند و ایی میشوند. در بین راه به قلعهبندند و از محل زندگی خود خارج میمی
شهر  د، بهتواند از آن خارج شوشود و نمیقهرمان داستان وارد قلعه میهنگامی که 
یابد و سعی را می« ایشدهطلسم»گردند. قهرمان داستان درون قلعه شخد خود باز می

ه روایتی که در مورد از د 9کند. در کند تا طلسم را بشکند و داستان ادامه پیدا میمی
ن نشده ستاقهرمان دا ۀیی به پیشگویی برای آینداخوشه دوم قرار گرفته، هیچ اشاره
تان آوری شده، آینده قهرمان داسجمع« سیرجان»است. تنها در روایتی که از 

 (:568-567: 1381ید محسنی ؤشود. به ابتدای این داستان دقت کنید )مپیشگویی می
رد و پادشاهی دختری زیبا و زیر  داشت. روزی دختر سرش با  هار وب درب برخورد ک

ها شخد مطلعی را به ش شکست. پادشاه در پیشانی او خطوطی دید. جهت خواندن نوشتهاپیشانی
روز به کنیزی کنیزی  40اند، او موظف است قصر آورد. شخد گفت در پیشانی دختر  نین نوشته
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آید و پس از این مدت زندگی خوشی خواهد داشت. شاه بسیار ناراحت شد و دختر تصمیم در
 سرنوشتش فرار کند. گرفت از

ر د :ستاهای خوشه اول از  ند جنبه متفاوت های روایتاین پیشگویی با پیشگویی
 داییخانه یا خانه، نهای خوشه اول، قهرمان داستان در کنار آب، مکتبروایت
ارد   موکند، در اکثریت قریب به اتفاشنود یا شخصی آینده وی را پیشگویی میمی

ها وایتدهد و در تمام این راعضای خانواده دختر روی می این پیشگویی در غیاب
؛ نوندا بشاند که پشگویی حوادث آینده رهقهرمان داستان و والدین وی مشتا  نبود

کند تا آینده که در روایت سیرجان، پادشاه از شخد مطلعی دعوت میحالیدر
 ند.یشگویی کهایی که روی پیشانی وی قرار گرفته است پدخترش را از روی خون
رند. های زیادی داهای خوشه اصلی دوم، با یکدیگر نیز تفاوتابتدای سایر روایت

دت شتر از بدون اینکه پیشگویی صورت گرفته باشد، خانواده دخ« طالقان»در روایت 
 «شهررآذ»روند. در روایت کنند بیرون میمی فقر و تنگدستی از محلی که زندگی

در روایت  ودند.خانواده خود برای سیر و سیاحت بیرون رفته بقهرمان داستان به همراه 
ه نگامی کهآمده است که در شب عروسی قهرمان داستان با پسر پادشاه، « 2-کازرون»

تر آورد و دخهایش را بیرون میبدجنس او  شم ۀبرند، خالاو را به خانه بخت می
استان رمان دقه« بروجرد»ت برد. در روایخود را به عنوان عروس به خانه پسر شاه می

« خمین» شود. در روایترفته است که از کاروان جدا میهمراه خانواده به مسافرت می
برد ا میاند، به صحرپیر مرد خارکنی، سه دخترش را به تالفی کار ناشایستی که کرده

که  هی استقهرمان داستان دختر پادشا« کرمان»کند. در روایت و در بیابان رها می
نگ تهای او برداشت خوبی نداشته است و  ون دختر به درش از کارها و گفتهپ
« و انق»(. در روایت 24-21: 1387کند )صرفی آید، همراه با کنیزش فرار میمی

 ند. اناردهد تا بازی کقهرمان داستان دختر وزیری است. روزی پدرش به او اناری می
 ارد امابرد کند تا انار رادست دراز می افتد. دختراز دست دختر میان یک گودال می

اهی شود ررود که متوجه میشود. وی برای یافتن انار درون گودال میانار غیب می
« بندر دیر»(. در روایت 128-125: 1385یابد )ارجی وجود دارد و داستان ادامه می
، چیندکند که پرتقالی را از درخت بزند. هوس میپسر پادشاهی در باغش قدم می

ه ری بگیرد از دورن پرتقال دختپس از  یدن پرتقال هنگامی که پوست آن را می
 (.  67-65: 1391آید. این دختر قهرمان داستان است )پا  زیبایی ماه بیرون می
نارنج و »هایی از داستان عامیانه دیگری بنام شبیه روایت« بندر دیر»قسمتی از روایت 

(. 181-173: 1391؛ از گرگان، پا  68-19: 1393شیرازی است )انجوی« ترنج
« گل خندان»نیز شباهتی به داستان عامیانه « 2-کازرون»همچنین بخشی از روایت 
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کاکای »( و 154-151: 1387؛ از کرمان، صرفی 316-379: 1393شیرازی )انجوی
( دارد.  را  نین 193-187: 1382)از بوشهر، اردالنی « دارا و کاکای ندار

ها ها نشان دهنده قرابت اجدادی این داستانایی وجود دارد؟ آیا این شباهتهشباهت
 با یکدیگر است؟ 

های های کلی در شاخدها و تفاوتبندی فنتیکی متکی بر میزان شباهتخوشه
ل ها حاصهای مشاهده شده بین روایتها و تفاوتمورد مطالعه است. اینکه شباهت
 ،ستامدهآها به خاطر سایر عوامل پدید ین شباهتروندهای تکاملی است یا اینکه ا

 بندی ندارد. تاثیری در خوشه
و « روشن شدن حقیقت» ۀدهندنشان« سنگ صبور»های داستان عامیانه تمام روایت

های آن سعی در آموزش این نکته است و تعداد زیادی از روایت« فروغی دروغبی»
«. فایده استتالش برای تغییر آن بی آینده هر کسی از پیش مقدر شده و»دارد که 

-90: 1376است )باقری « آیین کهن زروانی»های تقدیرهای غیرقابل تغییر از آموزه
آیین »های قوی از اعتقاد به بنابراین در این داستان رگه (؛50: 1395آبادی ؛ دولت92

فراد را توان با دقت در آن سرنوشت اوجود دارد. پیشانی عضوی است که می« زروانی
های ایرانی باورهای عامیانه زیادی پیرامون یافت؛ به همین خاطر در بسیاری از جمعیت
پیشانی »، «پیشانی بلند»، «پیشانی داشتن»پیشگویی از روی پیشانی وجود دارد نظیر 

 (. 349-348: 1395)ذوالفقاری « خأ پیشانی»و « پیشانی نوشته»، «پیشانی سیاه»، «سفید
دای بتدایی داستان سنگ صبور  گونه بوده است؟ آیا در ابتشکل نخستین و ا

ع در است و این موضوشدهگیری داستان، آینده قهرمان داستان پیشگویی میشکل
ی در شگویفرآیند تکامل، در حال رنگ باختن و از بین رفتن است یا اینکه این پی

ییر قابل تغغیر تقدیر کردن اعتقاد بهمسیر تکامل داستان و به منظور آموزش و نهادینه
یه هایی شببا داستان« سنگ صبور»ابتدایی  به داستان اضافه شده است. آیا روایت

این  ز اینکهدر اجداد خود اشترا  داشته است و پس ا« گل خندان»و « نارنج و ترنج»
ه بد و ها از هم جدا شدند، هر یک مسیر تکاملی متفاوتی را در پیش گرفتنقسمت

ور هایی از سنگ صبهای بین روایتآمدند؟ آیا شباهتستقل درهایی مصورت داستان
 ها در هم نیست؟های دیگر ناشی از ادغام این داستانبا داستان

تواند نشان دهد های عامیانه میاست که بررسی فیلوژنتیکی داستاننشان داده شده
مسیر تکاملی  خویشاوندی )اجدادی( آنان با هم  گونه بوده و داستان درۀ که رابط
؛ روث و همکاران 2016ل  ه تغییراتی شده است )آبرن و همکاران خود متحمّ
تر ها کهن(. به عبارت دیگر شاید بتوان نشان داد که احتماال کدامیک از روایت2013

الی که در باال به آن اشاره شد ؤاالتی نظیر سؤتر هستند. پاسخ به سو کدامیک جوان
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با یکدیگر است. همچنین مطالعه « سنگ صبور»های کی روایتمستلزم بررسی فیلوژنتی
نیز « گل خندان»و « نارنج و ترنج»های با روایت« سنگ صبور»های زمان روایتهم
 های عامیانه مختلف با یکدیگر باشدرابطه خویشاوندی داستان ۀدهندتواند نشانمی
  
 گيری. نتيجه 3

استان روایت از د 38استفاده شد تا  بندی فنتیکیدر این پژوهش از روش خوشه
ات اطالع بندی شود. تجزیه و تحلیل آماریخوشه« سنگ صبور»عامیانه بسیار معروف 

بندی ها را خوشهتواند روایتبندی فنتیکی میشده نشان داد که روش خوشهاستخراج
 28اد عدتول ا ۀا قرار داده شدند. خوشهای مورد مطالعه در دو خوشه مجزّکند. روایت
های جای گرفته در است. روایتدادهروایت را در خود جای 10دوم  ۀروایت و خوش
 دارند. کدیگرویژه در ماجراهای ابتدای داستان با یهای باصلی تفاوت عمده دو خوشه

ا بر آینده د« قهرمان داستان»شود که می« پیشگویی»های خوشه اول، در تمامی روایت
وشه دوم، مورد از ده روایت خ 9که در حالیخواهد شد، دررو همشکالت زیادی روب

گویی است. همچنین پیشای به پیشگویی برای آینده قهرمان داستان نشدهاشاره
دوم نیز تفاوت ماهوی با  ۀگرفته در یک روایت باقیمانده از خوشصورت
های اول دارد. برخی از روایت ۀهای خوشهای صورت گرفته در روایتپیشگویی

ارد. د« ندانخگل »و « نارنج و ترنج»های عامیانه دوم، دارای شباهت با داستان ۀوشخ
شود نهاد میبارزایی باشد، پیشتروابأ  ۀدهندتواند نشانبندی فنتیکی نمیخوشه ون 

 پرداخته ها با یکدیگرهای آینده به بررسی روابأ تبارزایی این داستانکه در پژوهش
 شود.  

 طالعه با حمایت دانشگاه شیراز انجام شده است.این م سپاسگزاری:

 هايادداشت
1- Population genetics 
2- Mutation 
3- Migration 
4- Natural selection 
5- Genetic drift 
6- Gene pool 
7- Gluthatione S-transferases theta 1= GSTT1 
8- Polymorphism 
9- Allele 
10- Phenetics 
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11- Phylogenetics 
12- Geographical distance 
13- Clustering 
14- Binary Euclidean distance 
15- Within-groups linkage 
16-Correlatio 
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