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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, 229332; 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 twotailed.
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 (Dokhtare 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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چکيده

در جمعیررتهررای انسررانی آمیختگرریهررای قررومیتی و همزمرران بررا آن آمیختگرریهررای فرهنگرری برره
وفررور رخ داده اسرررت .میرررزان مهررراجرت برررین دو جمعیرررت ،ترررابعی از فاصرررله جغرافیرررایی برررین
آنهاسررت .از سرروی دیگررر نیررز شرررایأ اجتمرراعی ،اقتصررادی و سیاسرری جمعیررتهررای نزدیررک برره
هرم ،بسرریار برره هررم شررباهت دارد .انتظررار مرریرود کرره روایررتهررای مختلررف یررک داسررتان عامیانرره
برره هررم شررباهت داشررته باشررد .برره منظررور بررسرری درسررتی ایررن فرضرریه ،در پررژهش حاضررر برره
بررسرری فنتیکرری  37روایررت از داسررتان عامیانرره «سررنگ صرربور» در جمعیررتهررای ایررران و یررک
روایررت از افغانسررتان پرداخترره شررد .در روایررتهررای مررورد اسررتفاده مجموعررا  40ویژگرری کرره
برخری برریش از دو سررطح داشررتند اسررتخراج شررد .پررس از تبرردیل آنهررا برره ویژگرریهررای دو حررالتی
(صررفر و یررک) ،در مجمرروع  53ویژگرری دو حررالتی برره دسررت آمررد .اطالعررات وارد نرررمافررزار
آمراری  SPSSشررد .خوشررهبنرردی روایررتهررا برا اسررتفاده از «فاصررله اقلیدسرری» و آنررالیز «پیوسررتگی
درونگررروههررا» انجررام شررد .همبسررتگی فاصررلههررای جغرافیررایی و اقلیدسرری معنرریدار مرریباشررد
) .(r=+0.197, df=701, P<0.001بررا توجرره برره کو ررک بررودن شرردت همبسررتگی ،فاصررله
جغرافیایی نمیتواند توجیه کننرده تفراوتهرای برین روایرتهرا باشرد .روایرتهرای مرورد مطالعره
در دو خوشرره مجررزا قرررار گرفتنررد .خوشرره اول تعررداد  28روایررت و خوشرره دوم  10روایررت را
در خرود جرای داده اسرت .خوشرره اصرلی دوم شرامل  10روایرت اسررت .روایرتهرای خوشرههررای
اصررلی تفرراوت عمرردهای بررویژه در ماجراهررای ابترردای داسررتان بررا یکرردیگر دارنررد .در تمررامی
روایررتهررای خوشرره اول« ،پیشررگویی» مرریشررود کرره «قهرمرران داسررتان» در آینررده بررا مشررکالت
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زیررادی روب رهرو خواهررد شررد ،درحررالیکرره در  9مررورد از ده روایررت خوشرره دوم ،اشررارهای برره
پیشگویی برای آینده قهرمان داستان نشده است.
واژههططای کليططدی :اوسررنه عامیانرره ،افسررانه سررنگ صرربور ،خوشررهبنرردی ،خوشررهبنرردی فنتیکرری،
ایران.

 .1مقدّمه
در «ژنتیک جمعیت» به تغییرات ناگهانی که در ماده وراثتی رخ میدهد« ،جهش» ؛
رفتن افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگر و ازدواج با جمعیت بومی« ،مهاجرت»3؛
تغییرات در راستای افزایش بقا با توجه به شرایأ گوناگون محیطی« ،انتخاب طبیعی» 4و به
تغییرات ناگهانی و تصادفی فراوانی ژنها که در جمعیتهای کو ک و بسته رخ میدهد،
«رانش ژنتیکی» 5گفته میشود (سعادت و امیرشاهی  .)12-1 :1390این عوامل باعث
میشود تا «خزانه ژنی» 6جمعیتها د ار تغییر شود و با عمیق شدن تفاوتها ،گونه جدیدی
به وجود آید.
به نظر میرسد که داستانهای عامیانه نیز روندهای مشابهی طی میکنند .این داستانها در
مسیر تکاملی دستخوش تغییرات ناگهانی میشوند ،از جمعیتی به جمعیتی دیگر مهاجرت
می کنند و بسته به شرایأ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی جمعیتها به نوعی تغییر
میکنند یا بهتر است گفته شود تطابق پیدا میکنند تا بتوانند پاسخگوی نیاز افرادی از
جامعه باشند که آنها را میشنوند و سینه به سینه نقلش میکنند (برای آگاهی از ویژگیهای
ادب عامه به ذوالفقاری  18-13 :1394مراجعه کنید).
بسیار واضح است که نرخ مهاجرت ،تابعی از فاصله بین دو جمعیت مفروض باشد و
شرایأ محیطی تغییری تدریجی داشته باشد .به همین دلیل بسیاری از شاخدهای ژنتیکی
روندهای تغییر تدریجی بر پهنه جغرافیا نشان میدهند؛ بهطورمثال در انسان ژنی بنام
8
«گلوتاتیون اس-ترانسفراز تتا یک» 7وجود دارد که از نظر ژنتیکی دارای « ندشکلی»
است .شکلی از این ژن با حهف کامل آن به وجود آمده است .در افرادی که دارای دو
نسخه از این «آلل» 9باشند هیچ گونه محصول پروتئینی و فعالیت آنزیمی مشخد نمیشود
(پمبل و همکاران  .)1994پژوهشها نشان میدهد که فراوانی اینگونه افراد در جمعیتها
متفاوت است؛ در جمعیتهای آسیای شرقی (نظیر ین ،ژاپن و کره) زیاد (در حدود -40
 60درصد) و در جمعیتهای سفیدپوست اروپایی کم (در حدود  20-10درصد) میباشد
(ناصری و همکاران 2015؛ سعادت  .)2006جمعیت ایران به لحا ژنتیکی ،جمعیتی
ناهمگن با تنوعات ژنتیکی زیاد میباشد (امیرشاهی و همکاران  1989و 1992؛ ناصری و
همکاران  .)2015در مورد ندشکلی در  GSTT1فراوانیهای مشاهده شده در
1

2
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جمعیتهای ایرانی نه به زیادی جمعیتهای آسیایی و نه به کمی جمعیتهای اروپایی
است (ناصری و همکاران 2015؛ رفیعی و همکاران  .)2010در ایران سایر شاخدهای
ژنتیکی نیز کم و بیش وضعیت مشابهی دارد (رفیعی و همکاران 2010؛ برزگر و همکاران
2008؛ سعادت  .)2015یکی از عمدهترین دالیل آن موقعیت جغرافیایی ایران است.
روشهای متعددی وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان به طبقهبندی موجودات اقدام
کرد ،از جمله روشهای «فنتیکی» 10و «فیلوژنتیکی» .11در طبقهبندی فنتیکی ،هدف
دستهبندی جمعیتها یا موجودات بر اساس میزان شباهت بین آنان بدون توجه به رابطه
اجدادی آنان با یکدیگر است؛ درحالیکه طبقهبندی فیلوژنتیکی بر اساس وقوع تغییرات
در نیاکان مشتر موجودات استوار است .در هر دو روش نیاز به شناسایی ویژگیهای
متعدد است .بدیهی است این ویژگیها باید از ندشکلی برخوردار باشند .هرآنچه تعداد
ویژگیهای مورد مطالعه بیشتر باشد ،دستهبندی به واقع امر نزدیکتر خواهد بود.
در جمعیتهای انسانی آمیختگیهای قومیتی و همزمان با آن آمیختگیهای فرهنگی به
وفور رخ داده است .میزان مهاجرت تابعی از فاصله جغرافیای بین جمعیتهای انسانی است
بهطوریکه با زیاد شدن فاصله جغرافیای دو جمعیت از یکدیگر ،از میزان مهاجرت بین
آنها کاسته میشود .از سوی دیگر شرایأ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جمعیتهای
نزدیک به هم ،شباهت بیشتری دارد تا جمعیتهای دور از یکدیگر .بنابراین انتظار میرود
که روایتهای مختلف یک داستان عامیانه ،به هم شباهت داشته باشند و از سوی دیگر این
شباهت با فاصله جغرافیای محل جمعآوری ارتباط آماری معنیداری داشته باشد.
به منظور بررسی درستی این فرضیه ،در پژهش حاضر به بررسی فنتیکی  37روایت از داستان
عامیانه بسیار معروف «سنگ صبور» در جمعیتهای ایران (انجویشیرازی 390-317 :1394؛ قتالی
229-232 :1389؛ اردالنی 236-233 :1382؛ الولساتن 374-368 :1386؛ بهرنگی و دهقانی
128-132 :1381؛ پا 67-65 :1391؛ صرفی 24-21 :1387؛ فقیری 60-57 :1382؛ ارجی
125-128 ،1385؛ تاکههارا و وکیلیان 100-97 :1381؛ مؤیّدمحسنی  )568-567 :1381و یک
روایت از «افغانستان» (رحمانی  )146-142 :1377پرداخته شد.

این داستان از جمله داستانهای عامیانه مشهوری است که در تیپ شناسی «آرنه-
تامپسون» با کد  894معرفی شده است« .قهرمان داستان» دختری است که مدتی ،سختیهای
فراوانی را تحمل میکند و در آستانه زمانی که انتظار داشته است به موفقیت بزرگی نایل
شود ،دختر دیگری (که معموال کنیز اوست) با زرنگی و دروغگویی جای او را میگیرد و
با شخصی که قهرمان داستان تمایل داشته ازدواج کند ،ازدواج میکند .از آن پس قهرمان
داستان مجبور میشود که «کنیز» کنیز خود شود .پس از مدتی اربابش قصد مسافرت
میکند و از وی میپرسد که تمایل دارد که ه یزی را به عنوان سوغات برایش
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خریداری کند .قهرمان داستان درخواست «سنگ صبور» میکند .هنگامی که ارباب
میخواسته سنگ صبور بخرد ،فروشنده او را آگاه میکند که شخد درخواستکننده
حتمای حرفهای ناگفته زیادی در دل دارد و از شدت ناراحتی این درخواست را کرده
است .وی با راهنمایی فروشنده هنگامی که قهرمان داستان با سنگ درددل میکرده ،از
زندگی پرفراز و نشیب و تضییع حق وی باخبر میشود و درمییابد که کنیز واقعی گونه
جای او را گرفته است .این دو با هم ازدواج میکنند و کنیز نیز تنبیه میشود .شایان توجه
است که در تمامی روایتها رخدادها یکسان گزارش نشدهاند .کیدهای که در باال آورده
شد به ویژه از زمان در خواست سنگ صبور تا انتهای داستان در تمامی روایتها به شم
میخورد ،ولی ابتدای داستان که در کیده باال به آن پرداخته نشده ،تفاوتهای بسیار
نشان میدهد.
 .2بحث و بررسی
 .1-2روششناسی

روایتهای گوناگون داستان «سنگ صبور» که در برخی موارد به نامهای دیگر نیز نامیده
شدهاست (نظیر «لوپتو ینی» از کرمان ،انجویشیرازی 331-329 :1394؛ «عروسک
صبور» از بناب ،انجویشیرازی 345-342 :1394؛ «عروسک سنگ صبور» از آذربایجان،
بهرنگی و دهقانی 132-128 :1381؛ «دختر کج بخت» از کازرون ،انجویشیرازی :1394
« ،351-355دختر گلبریز» از کازرون ،انجویشیرازی 359-355 :1394؛ «سنگ صبور و
کارد پوالد» از ساری ،انجویشیرازی « :381-380 :1394کیوره سنگ صبور» از اسالمآباد
غرب ،انجویشیرازی 385-384 :1394؛ «سنگ راز» از مرودشت ،فقیری )60-57 :1382
از مجموعههای گردآوری و منتشر شده داستانهای عامیانه به دست آمد .یک روایت
«سنگ صبور» از افغانستان نیز مورد استفاده قرار گرفت (رحمانی .)142-146 :1377
متاسفانه مکان جمعآوری این روایت مشخد نشده است .در آنالیز همبستگی که نیاز به
تعیین فاصله جغرافیایی بین مکانهای جمعآوری بود ،فرض شد که این روایت از «هرات»
جمعآوری شده است .همچنین فرض شد که دو روایت گردآوری شده توسأ بهرنگی و
دهقانی ( )132-128 :1381و انجویشیرازی ( )379 :1394که به ترتیب از آذربایجان و
لرستان جمعآوری شدهاند ،مربوط به تبریز و خرمآباد باشند.
ابتدا اقدام به شناسایی و تعریف ویژگیها و سطوح هر ویژگی در داستان شد .در این
مطالعه ویژگیهای زیر مورد توجه قرار گرفت.
 قهرمان داستان با ه کسانی زندگی میکند؟ با یک والد ،با دو والد ،با دو والد وخواهران و برادر خود (به  3ویژگی ریزتر تبدیل میشود)
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-

-

وضعیت خانوادگی قهرمان داستان گونه است؟ مشخد نشده ،مشخد شده
آیا آینده قهرمان داستان پیشگویی میشود؟ خیر ،بلی
گونه قهرمان داستان متوجه پیشگویی میشود؟ مشخد نشده ،شنیدن ندا یا
دریافت نوشته ،شخصی حقیقی پیشگویی میکند ،ترکیبی از شنیدن ندا و
پیشگویی توسأ شخصی حقیقی (به  2ویژگی ریزتر تبدیل میشود)
محل پیشگویی کجا بودهاست؟ مشخد نشده ،کنار آب یا نزدیک درخت،
خانه ،مکتبخانه ،بین مکتبخانه و خانه (به  4ویژگی ریزتر تبدیل میشود)
آیا پیشگویی تکرار میشدهاست؟ خیر ،بلی
آیا پیشگویی تنوع دارد؟ خیر ،بلی
آیا پیشگویی در حضور اعضای خانواده صورت میگیرد؟ خیر ،بلی ،در ابتدا خیر
ولی پس از مدتی بلی
آیا خانواده قهرمان داستان به پیشگو اعتراض میکنند؟ خیر ،بلی
آیا پیشگویی ،تقدیری غیر قابل تغییر دانسته شدهاست؟ خیر ،بلی
آیا خروج قهرمان داستان از محل زندگی با پیشگویی ارتباط دارد؟ خیر ،بلی
آیا قهرمان داستان به همراه خانواده از محل زندگی بیرون میرود؟ خیر ،بلی
آیا خروج قهرمان داستان از محل زندگی بطور طبیعی صورت گرفته است؟ خیر،
بلی
محلی که بقیه داستان در آنجا اتفا میافتد ،آیا روی زمین است؟ خیر ،بلی
آیا قهرمان داستان به قلعهای وارد میشود؟ خیر ،بلی
آیا قهرمان داستان به تنهایی وارد قلعه میشود؟ خیر ،بلی
پس از اینکه قهرمان داستان در قلعه حبس میشود آیا اظهار ناراحتی میکند؟
خیر یا مشخد نشده ،بلی
آیا همراهان از اینکه قهرمان داستان نمیتواند از قلعه بیرون بیاید اظهار ناراحتی
میکنند؟ خیر یا مشخد نشده ،بلی
آیا قهرمان داستان در قلعه فرد طلسم شدهای پیدا میکند؟ خیر ،بلی
آیا در بدن شخد طلسم شده سوزن ،کارد و یا خنجر وجود دارد؟ خیر ،بلی
آیا تعداد سوزن ،کارد یا خنجر در بدن طلسم شده مشخد شدهاست؟ خیر ،بلی
آیا دستورالعملی برای رهایی از طلسم وجود دارد؟ خیر ،بلی
آیا قهرمان داستان کنیز میخرد؟ خیر ،بلی
آیا قهرمان داستان حیوانی خریدار میکند؟ خیر ،بلی
آیا قهرمان داستان از شخصی طلب کمک میکند؟ خیر ،بلی
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 آیا قهرمان داستان در هنگام به هوش آمدن شخد طلسم شده در محل حاضربوده است؟ خیر ،بلی
 آیا کنیز در معرفی خود به شخد طلسم شده ،پیشدستی میکند؟ خیر ،بلی شخد طلسم شده کیست؟ مشخد نشده ،مشخد شده کنیز از کجا میدانسته که ه کار بکند؟ موردی ندارد یا دستورالعمل نخواندهاست ،دستورالعمل خوانده است ،قهرمان داستان به وی میگوید (به  2ویژگی
ریزتر تبدیل میشود)
را قهرمان داستان ،کنیز دختر کولی میشود؟ موردی ندارد ،کنیز دروغ
میگوید ،شخد طلسم شده میپندارد که وی کنیز است (به  2ویژگی ریزتر
تبدیل میشود)
 آیا قهرمان داستان از شخد طلسم شده بجز «سنگ صبور» درخواست دیگریدارد؟ خیر ،بلی
 آیا در داستان به ماجرای خرید سنگ صبور پرداخته شده است؟ خیر ،بلی آیا در داستان به سفارش فروشنده سنگ صبور اشاره شده است؟ خیر ،بلی آیا در داستان به گونگی درد دل با سنگ صبور پرداخته شده است؟ خیر ،بلی آیا قهرمان داستان پیش از درد دل کردن با سنگ صبور آدابی به جا میآورد؟خیر ،بلی
 آیا سنگ صبور پس از درد دل کردن قهرمان داستان تغییر میکند؟ خیر ،بلی آیا تصریح شده است که قهرمان داستان قصد خودکشی داشته است؟ خیر ،بلی پس از فاش شدن دروغ دختر کولی با او ه برخورد میشود؟ موردی ندارد ،بااو برخورد خشنی نمیشود ،او را میکشند (به  2ویژگی ریزتر تبدیل میشود)
 آیا تعداد روزهایی که قهرمان داستان مشغول پرستاری از شخد طلسم شدهاست ،مشخد شده است؟ خیر ،بلی
 مکان درددل قهرمان داستان با سنگ صبور کجاست؟ مشخد نشده ،محلی کهخیلی مخفی فرض شده ،اتا قهرمان داستان ،آشپزخانه ،محلی باز ،حمام (به 5
ویژگی ریزتر تبدیل میشود)
برخی از ویژگیهایی که در باال به آن اشاره شد «دو حالتی» هستند ،که با «صفر» و
«یک» کدبندی شدند .ویژگیهایی که در بیش از دو سطح قرار داشتند به ند ویژگی
ریزتر تبدیل و سپس به صورت صفر و یک کدبندی شدند ،این ویژگیها در باال مشخد
شدهاند.
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«فاصله جغرافیایی» 12بین محل جمعآوری روایات (به کیلومتر) ،با استفاده از Google

 mapsانجام شد .در صورتی که بین دو محل بیش از یک مسیر با طولهای مختلف وجود
داشت ،همیشه از مسیر با طول کمتر استفاده شد.
13
اطالعات وارد نرم افزار آماری  SPSSشدند« .خوشهبندی» با استفاده از محاسبه «فاصله
اقلیدسی» 14و روش آنالیز «پیوستگی درون گروهها» 15انجام شد .ارتباط بین فاصله اقلیدسی
با فاصله جغرافیایی محل جمعآوری روایات با استفاده از روش آماری «همبستگی» 16انجام
شد.
 .2-2يافتهها
«در ایام اولیۀ بکارگیری  40ویژگی مورد استفاده و سطوح آن باعث شد که در مجموع
 53ویژگی دو حالتی (صفر و یک) به دست آید (جدول شماره یک) .جدول شماره دو،
نشان دهنده میزان فاصله اقلیدسی بین هر دو روایت است.

.
جدول شماره  :1ماتريس تهيه شده بر اسا

ويژگیهای استخراج شده از روايتها

اعداد اولین ستون سمت راست شماره روایتهای مورد استفاده است که به ترتیب عبارتند از :طالقان،کاشان ،کاشمر،
کرمان ،همدان ،الهیجان ،بناب ،کازرون ،1استهبان ،بهارهمدان ،بروجن ،اصفهان ،تهران ،1ماکو ،خوی ،آذرشهر،
تبریز ،لرستان ،تهران ،2ساری ،ارا  ،بروجرد ،اسالمآباد غرب ،خمین ،الیگودرز ،شهریار ،بندرخمیر (قتالی) ،کرمان
(صرفی) ،افغانستان (رحمانی) ،مرودشت (فقیری) ،شهرری (تاکههارا) ،شیراز (الولساتن) ،بندردیر (پا ) ،قو ان
(ارجی) ،بندربوشهر (اردالنی) ،تبریز (بهرنگی) ،کازرون ،2سیرجان (موید محسنی) .روایتهایی که در کنار آنها
پرانتز نوشته نشده ،توسأ انجویشیرازی گردآوری شده است .ویژگیهای  53-1به ترتیب از سمت راست به پ
نوشته شدهاند.
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جدول شماره  :2مجهور فاصله اقلیدسی بین روایتهای مختلف «سنگ صبور» با استفاده از  53شاخد
دو حالت

توجه :شماره روایتها مشابه شکل شماره یک است.

شکل شماره یک نشان دهنده گروهبندی روایتها بر اساس میزان فاصله آنها از
یکدیگر میباشد .این شکل نشان میدهد که  38روایت مورد مطالعه در دو خوشه
مجزا قرار گرفتهاند .خوشه اول تعداد  28روایت و خوشه دوم  10روایت را در خود
جای داده است.
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شکل شماره  :1خوشهبندی روایتهای «سنگ صبور» بر اساس  53ویژگی و با استفاده از روش فنتیکی

خوشه اول ،خود به دو خوشه فرعی تقسیم میشود .یکی از این خوشهها که
کو کتر است شامل روایتهایی از «بندرخمیر»« ،مرودشت»« ،تهران،»2-
«کازرون »1-و «استهبان» است .بیست و سه روایت باقیمانده در دو خوشه فرعیتر
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جداگانه قرار گرفتهاند .دومین خوشه اصلی شامل  10روایت از «بندردیر»« ،کازرون-
« ،»2تبریز»« ،کرمان-صرفی»« ،قو ان»« ،بروجرد»« ،خمین»« ،سیرجان»« ،آذرشهر» و
«طالقان» است.
در هر کدام از خوشههای اصلی ،فرعی و فرعیتر تمایلی مشاهده میشود که
روایتهای جمعآوریشده از مکانهای نزدیک ،در کنار هم قرار گرفته باشند؛ مانند
روایتهای «بروجن»« ،اصفهان»« ،شیراز» و «شهر ری» در خوشه اصلی اول یا
روایتهای «بندر دیر» و «کازرون »2-در خوشه اصلی دوم .با این حال در بیشتر
موارد ،روایتهای جمعآوریشده از مکانهای نزدیک و حتی روایتهای
جمعآوریشده از یک مکان ،در خوشههای جداگانهای قرار داده شدهاند؛ مانند دو
روایت از «کازرون» و دو روایت از «کرمان» که علیرغم جمعآوریشدن از یک
مکان در خوشههای اصلی متفاوتی قرار گرفتهاند.
شکل شماره دو نشان دهنده پراکنش فاصله اقلیدسی بین روایتها و فاصله
جغرافیایی بین مکانهای جمعآوری آنهاست .آنالیز همبستگی بین این دو فاصله از
نظر آماری بسیار معنیدار میباشد ) .(r=+0.197, df=701, P<0.001این رابطه نشان
میدهد که با زیاد شدن فاصله جغرافیایی ،فاصله اقلیدسی بین روایتها نیز افزایش
مییابد.
.3 -2جمعبندی

همچنانکه نشان دادهشد ،ارتباط آماری معنیداری بین فاصلههای اقلیدسی و جغرافیایی
روایتها وجود دارد .باید خاطر نشان ساخت که همبستگی بین فواصل اقلیدسی و
جغرافیایی روایتهای مورد مطالعه از نظر آماری بسیار معنیدار است ،با وجود این شدت
همبستگی بین دو متغییر یاد شده خیلی زیاد نیست ( 19/7درصد) .میتوان اظهار داشت
که به علت زیاد بودن تعداد مشاهدات ( ،)703ضریب همبستگی از نظر آماری معنیدار
اعالم شده است .ون شدت همبستگی بین دو متغییر مورد مطالعه زیاد نیست ،این
همبستگی صرفا میتواند در حدود  4درصد از تغییرات در فاصله اقلیدسی بین روایتها
را توسأ فاصله فیزیکی بین مکانهای جمعآوری آنها توجیه کند ) .(r2=0.0388بنابراین،
 96درصد باقیمانده باید توسأ سایر عوامل توضیح داده شود .احتماال قرابت اجدادی
روایتها عامل تاثیرگهاری باشد.
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شکل شماره  :2همبستگی بین فاصله اقلیدسی محاسبه شده بین روایتهای سنگ صبور و فاصله
جغرافیایی بین مکانهای جمعآوری آنها

روایتهایی که در خوشه اصلی دوم قرار داده شدهاند ،با روایتهایی که در خوشه
اول قرار گرفتهاند ،تفاوت عمده ،بهویژه در ماجراهای ابتدای داستان دارند .در تمامی
روایتهای خوشه اول« ،پیشگویی» میشود که «قهرمان داستان» در آینده با مشکالت
زیادی روبهرو خواهد شد .خانوادۀ دختر به منظور جلوگیری از اتفا ناگوار بار سفر
میبندند و از محل زندگی خود خارج میشوند .در بین راه به قلعهایی میرسند و
هنگامی که قهرمان داستان وارد قلعه میشود و نمیتواند از آن خارج شود ،به شهر
خود باز میگردند .قهرمان داستان درون قلعه شخد «طلسمشدهای» را مییابد و سعی
میکند تا طلسم را بشکند و داستان ادامه پیدا میکند .در  9مورد از ده روایتی که در
خوشه دوم قرار گرفته ،هیچ اشارهایی به پیشگویی برای آیندۀ قهرمان داستان نشده
است .تنها در روایتی که از «سیرجان» جمعآوری شده ،آینده قهرمان داستان
پیشگویی میشود .به ابتدای این داستان دقت کنید (مؤید محسنی :)567-568 :1381
پادشاهی دختری زیبا و زیر

داشت .روزی دختر سرش با هار وب درب برخورد کرد و

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

این پیشگویی با پیشگوییهای روایتهای خوشه اول از ند جنبه متفاوت است :در
روایتهای خوشه اول ،قهرمان داستان در کنار آب ،مکتبخانه یا خانه ،ندایی
میشنود یا شخصی آینده وی را پیشگویی میکند ،در اکثریت قریب به اتفا موارد
این پیشگویی در غیاب اعضای خانواده دختر روی میدهد و در تمام این روایتها
قهرمان داستان و والدین وی مشتا نبودهاند که پشگویی حوادث آینده را بشنوند؛
درحالیکه در روایت سیرجان ،پادشاه از شخد مطلعی دعوت میکند تا آینده
دخترش را از روی خونهایی که روی پیشانی وی قرار گرفته است پیشگویی کند.
ابتدای سایر روایتهای خوشه اصلی دوم ،با یکدیگر نیز تفاوتهای زیادی دارند.
در روایت «طالقان» بدون اینکه پیشگویی صورت گرفته باشد ،خانواده دختر از شدت
فقر و تنگدستی از محلی که زندگی میکنند بیرون میروند .در روایت «آذرشهر»
قهرمان داستان به همراه خانواده خود برای سیر و سیاحت بیرون رفته بودند .در روایت
«کازرون »2-آمده است که در شب عروسی قهرمان داستان با پسر پادشاه ،هنگامی که
او را به خانه بخت میبرند ،خالۀ بدجنس او شمهایش را بیرون میآورد و دختر
خود را به عنوان عروس به خانه پسر شاه میبرد .در روایت «بروجرد» قهرمان داستان
همراه خانواده به مسافرت میرفته است که از کاروان جدا میشود .در روایت «خمین»
پیر مرد خارکنی ،سه دخترش را به تالفی کار ناشایستی که کردهاند ،به صحرا میبرد
و در بیابان رها میکند .در روایت «کرمان» قهرمان داستان دختر پادشاهی است که
پدرش از کارها و گفتههای او برداشت خوبی نداشته است و ون دختر به تنگ
میآید ،همراه با کنیزش فرار میکند (صرفی  .)24-21 :1387در روایت «قو ان»
قهرمان داستان دختر وزیری است .روزی پدرش به او اناری میدهد تا بازی کند .انار
از دست دختر میان یک گودال میافتد .دختر دست دراز میکند تا انار را بردارد اما
انار غیب میشود .وی برای یافتن انار درون گودال میرود که متوجه میشود راهی
وجود دارد و داستان ادامه مییابد (ارجی  .)128-125 :1385در روایت «بندر دیر»
پسر پادشاهی در باغش قدم میزند .هوس میکند که پرتقالی را از درخت بچیند،
پس از یدن پرتقال هنگامی که پوست آن را میگیرد از دورن پرتقال دختری به
زیبایی ماه بیرون میآید .این دختر قهرمان داستان است (پا .)67-65 :1391
قسمتی از روایت «بندر دیر» شبیه روایتهایی از داستان عامیانه دیگری بنام «نارنج و
ترنج» است (انجویشیرازی 68-19 :1393؛ از گرگان ،پا .)181-173 :1391
همچنین بخشی از روایت «کازرون »2-نیز شباهتی به داستان عامیانه «گل خندان»
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(انجویشیرازی 316-379 :1393؛ از کرمان ،صرفی  )154-151 :1387و «کاکای
دارا و کاکای ندار» (از بوشهر ،اردالنی  )193-187 :1382دارد .را نین
شباهتهایی وجود دارد؟ آیا این شباهتها نشان دهنده قرابت اجدادی این داستانها
با یکدیگر است؟
خوشهبندی فنتیکی متکی بر میزان شباهتها و تفاوتهای کلی در شاخدهای
مورد مطالعه است .اینکه شباهتها و تفاوتهای مشاهده شده بین روایتها حاصل
روندهای تکاملی است یا اینکه این شباهتها به خاطر سایر عوامل پدید آمدهاست،
تاثیری در خوشهبندی ندارد.
تمام روایتهای داستان عامیانه «سنگ صبور» نشاندهندۀ «روشن شدن حقیقت» و
«بیفروغی دروغ» است و تعداد زیادی از روایتهای آن سعی در آموزش این نکته
دارد که «آینده هر کسی از پیش مقدر شده و تالش برای تغییر آن بیفایده است».
تقدیرهای غیرقابل تغییر از آموزههای «آیین کهن زروانی» است (باقری -90 :1376
92؛ دولتآبادی )50 :1395؛ بنابراین در این داستان رگههای قوی از اعتقاد به «آیین
زروانی» وجود دارد .پیشانی عضوی است که میتوان با دقت در آن سرنوشت افراد را
یافت؛ به همین خاطر در بسیاری از جمعیتهای ایرانی باورهای عامیانه زیادی پیرامون
پیشگویی از روی پیشانی وجود دارد نظیر «پیشانی داشتن»« ،پیشانی بلند»« ،پیشانی
سفید»« ،پیشانی سیاه»« ،پیشانی نوشته» و «خأ پیشانی» (ذوالفقاری .)349-348 :1395
شکل نخستین و ابتدایی داستان سنگ صبور گونه بوده است؟ آیا در ابتدای
شکلگیری داستان ،آینده قهرمان داستان پیشگویی میشدهاست و این موضوع در
فرآیند تکامل ،در حال رنگ باختن و از بین رفتن است یا اینکه این پیشگویی در
مسیر تکامل داستان و به منظور آموزش و نهادینهکردن اعتقاد به تقدیر غیرقابل تغییر
به داستان اضافه شده است .آیا روایت ابتدایی «سنگ صبور» با داستانهایی شبیه
«نارنج و ترنج» و «گل خندان» در اجداد خود اشترا داشته است و پس از اینکه این
قسمتها از هم جدا شدند ،هر یک مسیر تکاملی متفاوتی را در پیش گرفتند و به
صورت داستانهایی مستقل درآمدند؟ آیا شباهتهای بین روایتهایی از سنگ صبور
با داستانهای دیگر ناشی از ادغام این داستانها در هم نیست؟
نشان داده شدهاست که بررسی فیلوژنتیکی داستانهای عامیانه میتواند نشان دهد
که رابطۀ خویشاوندی (اجدادی) آنان با هم گونه بوده و داستان در مسیر تکاملی
خود متحمّل ه تغییراتی شده است (آبرن و همکاران 2016؛ روث و همکاران
 .)2013به عبارت دیگر شاید بتوان نشان داد که احتماال کدامیک از روایتها کهنتر
و کدامیک جوانتر هستند .پاسخ به سؤاالتی نظیر سؤالی که در باال به آن اشاره شد
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مستلزم بررسی فیلوژنتیکی روایتهای «سنگ صبور» با یکدیگر است .همچنین مطالعه
همزمان روایتهای «سنگ صبور» با روایتهای «نارنج و ترنج» و «گل خندان» نیز
میتواند نشاندهندۀ رابطه خویشاوندی داستانهای عامیانه مختلف با یکدیگر باشد
 . 3نتيجهگيری
در این پژوهش از روش خوشهبندی فنتیکی استفاده شد تا  38روایت از داستان
عامیانه بسیار معروف «سنگ صبور» خوشهبندی شود .تجزیه و تحلیل آماری اطالعات
استخراجشده نشان داد که روش خوشهبندی فنتیکی میتواند روایتها را خوشهبندی
کند .روایتهای مورد مطالعه در دو خوشه مجزّا قرار داده شدند .خوشۀ اول تعداد 28
روایت و خوشۀ دوم  10روایت را در خود جایدادهاست .روایتهای جای گرفته در
دو خوشه اصلی تفاوت عمدهای بهویژه در ماجراهای ابتدای داستان با یکدیگر دارند.
در تمامی روایتهای خوشه اول« ،پیشگویی» میشود که «قهرمان داستان» در آینده با
مشکالت زیادی روبهرو خواهد شد ،درحالیکه در  9مورد از ده روایت خوشه دوم،
اشارهای به پیشگویی برای آینده قهرمان داستان نشدهاست .همچنین پیشگویی
صورتگرفته در یک روایت باقیمانده از خوشۀ دوم نیز تفاوت ماهوی با
پیشگوییهای صورت گرفته در روایتهای خوشۀ اول دارد .برخی از روایتهای
خوشۀ دوم ،دارای شباهت با داستانهای عامیانه «نارنج و ترنج» و «گل خندان» دارد.
ون خوشهبندی فنتیکی نمیتواند نشاندهندۀ روابأ تبارزایی باشد ،پیشنهاد میشود
که در پژوهشهای آینده به بررسی روابأ تبارزایی این داستانها با یکدیگر پرداخته
شود.
سپاسگزاری :این مطالعه با حمایت دانشگاه شیراز انجام شده است.
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