
 
 
 
 
 
 
  شناسيي نقد ريختطوطي نامه در بوته

 دكتر سهيال صالحي مقدم                                                                

  (س) استاد يار گروه ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا 
 معصومه سيار                           

  (س)  ادبيات فارسي، دانشگاه الزهرا كارشناس ارشد زبان و 
 چكيده

هاي هنري آن توجه كافي نامه يكي از آثار قابل توجه ادبيات داستاني ماست كه متاسفانه به ابعاد و ويژگيطوطي     
الگوي  استفاده ازهاي كهن، نگارنده را بر آن داشت تا با نشده است. ضرورت شناخت بهتر ساختار اين داستان

  نامه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.هاي طوطيي والديمير پراپ، قصهشناسانهريخت
شناسي، شناسان و محققان صورتگراي روس، نخستين كسي بود كه با رويكردي مبتني بر ريختوالديمير پراپ، از زبان
ي روسي به سي و يك هاي پريان روس پرداخت. پراپ پس از تجزيه و تحليل صد قصههبه نحليل و بررسي قص

دهند اما كارهايي كه انجام مي هستند، ها مختلفهاي قصهكاركرد دست يافت و به اين نتيجه رسيد كه شخصيت
به دقت مورد مطالعه و نامه شب طوطي 52داستان از  76كند. در اين مقاله، محدود است و از شمار معيني تجاوز نمي

است كه الگوهاي روايي  ها و نمودارهايي ارايه شدهاند و در پايان، جدولشناسي قرار گرفتهتجزيه و تحليل ريخت
  دهند.ها را نشان ميقصه

  نتايج مهم اين پژوهش عبارتند از:
  .نامه عليرغم ظاهر متفاوتشانهاي طوطيدستيابي به ساختار واحد قصه -1
  .چهار نوع وضعيت آغازين وجود -2
  .قابليت كاهش كاركردهاي پيشنهادي پراپ و نيز افزودن كاركردهاي جديد -3
ها . اين نوع داستان"خيانت"هاي با موضوع محوري دستيابي به الگوهاي ساختاري و روايي جديد در مورد داستان -4

اني متفاوت، الگوهاي خاص خود را دارند كه هاي خاص و نيز موقعيت پايبه دليل داشتن برخي كاركردها و شخصيت
 توان الگوهايي غير از الگوهاي پيشنهادي پراپ به دست آورد.ها ميبر اساس آن

 شناسي، پراپنامه، ريخت: طوطيهاكليد واژه
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  مقدمه
هاي هر قوم، كليدي است براي رسيدن به پاسخ اين سؤال كه قوم موردنظر چه كرده است و چه بررسي قصه

  خواهد.انديشيده است وچه مي
هاي عاميانه، بيشتر به خاستگاه و چگونگي گسترش مواد، اهميت داده شده است تا ي قصهدر مطالعه     

  ها.ساختار آن
هاي نخستين دانشمنداني بودند كه قصهJacob and Wilhelm Grim( (–ويلهلم و ياكوب  –برادران گريم    

دانستند هاي كهن ميي اسطورههاي عاميانه را بازماندهها قصهو منتشر كردند. آن ي آلماني را گردآوريعاميانه
 ها، بازسازي كرد.توان اساطير خدايان و پهلوانان قديم را از روي اين قصهو معتقد بودند كه مي

دانست، ) كه زبان سانسكريت را خوب ميTheodor Benfey)(1809-1881(تئودور بنفي    
 .) را مورد بررسي قرار دادPanchatantra(پانچاتنترا

)دانشمند فرانسوي، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه مشابهت ميان Joseph Bedier(ژوزف بديه    
هاي متعدد دارند. ها سرمنشأ و خاستگاههاي كلي است؛ و بر اين رأي شد كه قصهها تنها در مشخصهقصه
  ..هاي عاميانه، خاستگاه واحدي دارندبودند كه قصه اي نيز برخالف نظر او، معتقدعده
شناسان و محققان صورتگراي روس، نخستين كسي بود كه با ) ، از زبانVladimir Propp(والديميرپراپ    

  ).2-4: 1386هاي پريان روس پرداخت(پراپ، شناسي، به تحليل و بررسي قصهرويكردي مبتني بر ريخت
شناسي، و دانشي است كه از ساختمان و )  از اصطالحات زيستMorphology(شناسيريختي واژه     

كند و به طور كلي، تحقيق در اشكال ظاهري موجودات شكل ظاهري موجودات زنده و غيرزنده بحث مي
  است.

شود با همان دقتي مطالعه كرد كه درخور هريك از نظر پراپ اين بود كه صور و اشكال قصه را نيز مي    
  ).17هاي آلي است(همان، بنديصورت 

هاي ها، به اين نتيجه رسيد كه قصههاي پريان روس و استخراج الگوهاي حاكم بر آنپراپ در بررسي قصه    
ها، داراي نوعي وحدت و همانندي پريان، به رغم تكثر و تنوع ظاهري، از نظر انواع قهرمانان و عملكرد آن

دهند، محدود است و ها مختلفند، اما كارهايي كه انجام ميهاي قصههستند؛ به عبارت ديگر، اگرچه شخصيت
ي عطفي در او، نقطه هاي پريانشناسي قصهريختبه همين دليل، كتاب  كند.از شمار معيني تجاوز نمي

  رود. شناسي نوين به شمار ميگيري روايتي تحليل و بررسي داستان و شكلعرصه
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شناسي، با اين اثر شروع شده ي است كه ياكوبسن معتقد بود روايتااهميت تحقيقات پراپ به گونه

  ).147: 1372است(احمدي،
ها و ي درون مايه يا عناصر آن، بلكه عمدتاً براساس كنش شخصيتطبق روش پراپ، يك داستان، نه بر پايه 

  ).28: 1382شود(فلكي،ها بررسي ميها، چگونگي عملكرد و تكرار كنشي متقابل آنچگونگي رابطه
هاي هاي روسي انجام گرفته است، چون بيشتر قصهي قصهكه بر پايهتجزيه و تحليل پراپ، با اين    

ي ي همههاي قصه در سطح بين المللي است، با اختالفاتي جزئي، تقريبا دربارهموردتحليل او، جزو تيپ
  ي هند و اروپايي صادق است. هاي عاميانهقصه
شناسي، مورد نامه را از منظر ريختهاي طوطيي پراپ، قصهاين مقاله، با الهام از الگوي ساختارگرايانه     

   تحليل و بررسي قرار داده است.
رود و زن جوانش در غياب او به فكر مراوده با نامه اين است كه بازرگاني به تجارت ميموضوع طوطي     

هايي كه حاوي پند و اندرزند، او را به مدت ها) با بيان قصهعنوان راوي داستان افتد؛ طوطي(بهاي مياميرزاده
كشد. در واقع، اين گردد و زن را ميكند و سرانجام، در شب آخر، بازرگان برميپنجاه و دو شب سرگرم مي

ررسي و ي بيان داستان در داستان نوشته شده است. بشب و به شيوه كتاب، به سبك و سياق هزار و يك
كند، طرز تلقي كه به شناخت بهتر آثار كمك ميهاي كهن، ضمن اينتجزيه و تحليل ساختار اين داستان

  دهد.پردازان سنتي را از نوع خاص روايت( داستان در داستان) نيز نشان ميداستان
ي دوم از معني قصه )، به12/2ها، از اعداد استفاده شده است؛ براي مثال(الزم به ذكر است كه در ارجاع قصه

  شب دوازدهم است.
  شناسيروايت

ي اصلي آن، شناسايي عناصرساختاري اي ازرويكرد علمي نسبتا نويني است كه دغدغهروايت شناسي، شعبه«
هاي مختلف تركيب اين عناصر در روايت، شگردهاي متكرّر روايت، و تحليل انواع گفتمان در روايت وحالت
كوشد ساختار و شناسي دانست كه مياي از نشانهشناسي را شاخهتوان روايت). مي245:1382داد،»(است

  ).161:1372ها را در متن پيدا كند(احمدي،مناسبات دروني نشانه
اند: والديمير پراپ، تر بودهشناسي، شش چهره از همه مهمهاي نوين روايتگيري نظريهدر تكوين و شكل    

شناس ليتوانيايي ) وكلود فرانسوي)،گرماس(معني د ساختگرايروالن بارت، تودورف، ژنت(منتق
  ).696:1381شناس فرانسوي) (انوشه،برمون(روايت
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ومكتب شيكاگو تدوين  سي.بوثوين.ي م. در آمريكا به وسيله1916هاي روايت درسال ي شيوهنظريه    
راوي و مؤلف، باهم تناقض  شد و معتقد بودكه ممكن استيافت. بوث،بين راوي و مؤلف تمايز قايل مي

م. بحث معناشناسي روايي را مطرح كرد؛ به اين شكل كه 1927در سال  اي.ام فورسترداشته باشند. 
هاي هاي جامع تقسيم كرد. شخصيتهاي ساده و شخصيتهاي داستان را به دو نوع شخصيتشخصيت

ي منظم ساختار طرح در كه مطالعهند. تا اينهاي جامع، پيچيده و پويا هستاند؛ اما شخصيتساده، ايستا و ساده
ي كار پراپ خواهيم ي والديمير پراپ آغاز شد(در جاي خود به طور مفصل به شيوهم. به وسيله1928سال 

  ).280-281: 1378پرداخت)(مقدادي، 
زگشت به روايت از نظر پراپ، متني است كه تغيير وضعيت از حالتي متعادل به غير متعادل و دوباره  با    

نامد و آن را از عناصر اصلي )ميevent( رخدادكند، پراپ اين تغيير وضعيت را حالت متعادل را بيان مي
  ).18:1371ي كار پراپ همين رخدادهاست(اخوت، داند. اصالً عمدهروايت مي

  شناسي)روش پراپ( ريخت
 _آرن فهرست   749تا  300يهاهاي تيپهاي پريان، يعني قصهاي علمي، ساختار قصهبه شيوهپراپ 
). وي با الهام گرفتن ازانديشه  11) را مورد تجزيه و تحليل قرار داد(همان،Thompson(تامپسن

) وژوزف بديه،به نگرشي تازه دست يافت. وسلوفسكي اصطالح مضمون را Veselovskig(وسلوفسكيهاي
چيزي اوليه و مضمون،امري ثانويه است. او  موتيف به كار برد. از نظر او، هاموتيفاي از به معناي مجموعه

ي يك قصه، يك موتيف بنا برنظر او، هر جمله دانست.ترين واحد روايي و غيرقابل تقسيم ميموتيف را ساده
كند، يك موتيف؛ و به است. براي مثال، پدري سه پسر داشت، يك موتيف؛ يكي از پسرها خانه را ترك مي

  ).39: 1386همين شكل تا آخر قصه(پراپ، 
ها را براساس رويدادهايشان بررسي كرد. او به هاي افاناسيف را برگزيد و آنپراپ صد قصه از مجموعه قصه 

بندي علمي را ارايه داد و نيز شناسي، نخستين رده)كه در گياهLinnaeus( لينائوسشناس سوئدي، كارهاي گياه
ي خود را به تقليد از ، توجه داشت و شيوهشناسي گياهان  نوشته بودآثاري كه گوته درمورد ريخت

ناميد. وي  شناسيريختشناسي به معناي شناخت اشكال است، كه در علم گياه  " Morphology"اصطالح
- ها و مناسبات اين واحدي آنها براساس واحدهاي تشكيل دهندهتوصيف حكايت«اين اصطالح را به معناي 

  ).144:1372برد(احمدي، كاربه» ها با يكديگر و با كل حكايت
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عمل شخصيتي از اشخاص قصه «يعني  كاركردها به سي و يك كاركرد دست يافت.وي با بررسي اين قصه 

  ).53: 1386پراپ،»(شودكه از نظر اهميتيكه در جريان عمليات قصه دارد،تعريف مي
ها در مرتب كردن و ادغام آن هاي پراپ، تنها منحصر به يافتن كاركردها،الزم به ذكر است كه تجزيه و تحليل

ها قابل جايگزيني گر اين واقعيت هم هست كه اين كاركردها و عناصر اصلي قصهيكديگر نيست؛ بلكه بيان
هاي پريان و يا هر متن ديگري كه داراي طرح باشد، هم مشخصات ساختارگرايي هستند. بر اين اساس، قصه

اي از محققان نشان دادند كه پراپ در تفكر . بعدها، عدهنشيني و هم ساختارگرايي جانشيني را داردهم
ي او به دست جانشيني از انديشه _نشيني جانشيني، مقدم بر ديگران است و بنابراين، يك شكل هم

  ).59:1385آوردند(خديش، 
ها دست يافت كه ي قصههاي قصه به چهار اصل كلي دربارهپراپ با تجزيه و تحليل كاركردها و شخصيت 

  اندازد:هاي علمي ميي سه و چهار، از لحاظ صراحت و عموميت، آدمي را به ياد يافتهاصل شماره
ها را كه چه كسي و چگونه آناند، جدا از اينهاي بنيادي و عناصر ثابت و تغييرناپذير قصهكاركردها، سازه -1

  دهد.انجام مي
  هاي پريان محدود است .تعداد كاركردها در قصه -2
ها ي قصهها درهمهي كاركردتوالي كاركردها هميشه يكسان است.(الزم به ذكر است كه به هيچ وجه همه-3

  زند).آيند؛ اما اين امر، هرگز قانون توالي را به هم نمينمي
). سي و يك 53-56: 1386هاي پريان از لحاظ ساختارشان به يك نوع تعلق دارند(پراپ، ي قصههمه-4

  شمارد، عبارتند از:هاي پريان برمياپ در قصهكاركردي كه پر
 رديف تعريف   نشانه شرح

 كند. يكي از اعضاي خانواده،از خانه غيبت مي  1 غيبت

 2 نهي  شود.قهرمان قصه از انجام كاري نهي مي

 شود.نهي، نقض مي  3 نقض نهي

 4 خبرگيري ε پردازد.شرير به خبرگيري مي

 آورد اش به دست ميالزم را درمورد قرباني شرير، اطالعات  5 خبردهي

 اش را بفريبد.كوشد قربانيشرير مي  6 فريبكاري
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 كند.خورد، لذا ناآگاهانه به دشمن خود كمك ميقرباني فريب مي  7 همدستي

A كندشرير به يكي از اعضاي خانواد ه صدمه يا جراحتي وارد مي  8 شرارت

a افراد خانواده يا فاقد چيزي است يا آرزوي داشتن چيزي دارديكي از   9 نياز

شود كه برود و اقدام شود به قهرمان اجازه داده ميمصيبت يا نياز علني مي
 كند. 

 ميانجي گري 
10 

 11 آغازينمقابله C گيرد كه به مقابله بپردازد.   كنديا تصميم ميجستجوگر موافقت مي

كنند ها راه را براي قهرمان باز ميي اينشود و...كه همهآزمايش ميقهرمان
 گر دريافت كند.تا عامل جادويي را از ياري

D 
نخستين كاركرد 

 12 بخشنده

 13 واكنش قهرمان E دهد.            ي آينده واكنش نشان ميقهرمان دربرابر كارهاي بخشنده

 آورد.         جادو را به دست ميقهرمان اختيار استفاده از يك عامل 
F  دريافت شي

 14 جادويي

G شود.قهرمان به مكان چيزي كه در جستجوي آن است انتقال داده مي  15 انتقال مكاني

H پردازند.                             قهرمان و شرير به نبرد تن به تن مي  16 كشمكش

 17 داغ كردن J كنند.                                                     قهرمان را داغ مي

 18 پيروزي I خورد.                                                     شرير شكست مي

K پذيرد.                 مصيبت يا كمبود آغاز قصه التيام مي  19 رفع كمبود

↓ گردد.                                                        قهرمان بازمي  20 بازگشت

Pr شود.                                                     قهرمان تعقيب مي  21 تعقيب

Rs يابد.كننده رهايي ميقهرمان از شرّ تعقيب  22 رهايي

O رسد.ميقهرمان ناشناخته به خانه يا سرزمين ديگر   23 ناشناختگي

L كند.                              پايه ميقهرمان دروغين،ادعاهاي بي  24 ادعاهاي بي پايه

M شود.                    انجام دادن كاري دشوار از قهرمان خواسته مي  25 كار دشوار

N شود.                           مأموريت انجام ميگيرد و مشكل حل مي  26 حل مسئله
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-هاي حكايات پريان را شامل ميرا هم شناسايي كرده،كه هشت نقش شخصيت ي كنشحوزهپراپ هفت 

كننده، شود: شخص خبيث يا شرير، بخشنده، ياريگر، شاهزاده خانم(شخص موردجستجو) و پدرش، اعزام
  قهرمان (جستجوگريا قرباني)، قهرمان دروغين .

 نامههاي طوطيشناسي قصهريخت

براساس نظر پراپ، يافتن كاركردهاي هر قصه است؛ يعني بايد هر قصه  اولين گام در بررسي ساختار روايي
هاي مشابه، برخي تري تقسيم و با يكديگر مقايسه كرد. بيشتر اوقات، در قصههاي كوچكرا به قسمت

شود. بنابراين، با جدا كردن كاركردها از يكديگر ، هاي مختلف نسبت داده ميكاركردهاي مشابه، به شخصيت
  شود.هاي مشابه دارند، امكان پذير ميهايي كه كاركردندي قصهدسته ب

گويد. ي كاركردها ميپراپ در بخش پاياني كتاب خود(بخش قصه به عنوان يك كل) از آرايش جفتانه    
- D، برخورد با ياريگر و دريافت عامل جادويي()M-N(وي برخي از كاركردها مانند كار دشوار و انجام آن

F و پيروزي()و مبارزهH-Iآورد.)را با هم، يك جفت كاركرد به حساب مي  
)را نيز يك جفت z) و موقعيت پاياني(aتوان وضعيت آغازين(ي پراپ، ميطبق اين گفته    

  گيرند).ي كاركردها بين آن دو قرار ميها حضور دارند و بقيهدرنظرگرفت(جفتي كه در تمام قصه
نامه بر اساس سي و يك كاركرد پراپ، به چهار جفت كاركرد دست طيهاي طوبعد از بررسي دقيق قصه    

  يافتيم كه بسامد بااليي در قصه ها داشتند. اين كاركردها كه آرايشي جفتانه دارند عبارتند از:
 )a-zوضعيت پاياني( -وضعيت آغازين -1

 )D-Fدريافت عامل جادويي( -برخورد با ياريگر-2

 )M-Nانجام كاردشوار( - كاردشوار- 3

 )-خوردن(همدستي) (فريب -كاري)فريب دادن(فريب-4

Q شود.                                 قهرمان شناخته مي  27 شناختن

Ex شود.                                قهرمان دروغين يا شرير،رسوا مي  28 رسوايي

T كند.                                 قهرمان، شكل و ظاهر جديدي پيدا مي  29 تغيير شكل

U شود.                                                      شرير مجازات مي  30 مجازات

W نشيند.                  كند و بر تخت پادشاهي ميقهرمان عروسي مي  31 عروسي
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). در مورد 40:1380آسابرگر، »(هايي در برخي از كاركردهاي پراپ اعمال كنيمالبته ما بايد جرح و تعديل«    
قدر غيرضروري است كه ها آنقدر اندك و حضورشان در قصهنامه نيز بسامد برخي از كاركردها آنطوطي

ها را ناديده گرفت؛ مانند كاركرد گسيل داشتن(فرستادن قهرمان به دنبال چيزي)، كاركرد مبارزه و آنتوان مي
  كشمكش جسمي با شرير و...

آيند؛ زيرا ممكن است بعضي از ها هميشه به صورت دوتايي و به دنبال هم نميدر نظام پراپ، جفت
ها اند كه بيشترين فاصله، بين آن/ پاياني، تنها جفتيها فاصله بيندازند. جفت وضعيت آغازينكاركردها بين آن

  وجود دارد. 
) است كه شخص مسئول انجام كار دشوار، ممكن M-Nجفت ديگر، كاركردهاي كار دشوار و انجام آن(    

است قبل از انجام آن، با ياريگري ديدار داشته باشد و كار دشوار را به كمك او انجام دهد( ويا در مواردي 
  دهد).خود ياريگر، كار دشوار را انجام مي اصال
كاري/ همدستي، نامه معموالً دو جفت ديدار با ياريگر/ دريافت عامل جادويي، و فريبهاي طوطيدر قصه    

  آيند.بدون فاصله به دنبال هم مي
  )aوضعيت آغازين(

هاي مورد بررسي ما نيز، در قصه شود و يا با كمبود و نياز.ي پراپ، قصه يا با شرارت شروع ميبه گفته    
- ها نيز با نقض نهي و برخي با آزمودن قهرمان آغاز ميها چنين شروعي دارند. برخي از داستانغالباً داستان

  شوند. 
اي وجود ايم كه در هر قصهي آغازين مواجهقبل از شروع قصه با يكي از اين موارد، معموالً با يك صحنه    

شود. اين صحنه، با شوند؛ يا موقعيت و مقام قهرمان معرفي مياي نام برده ميعضاي خانوادهدارد؛ براي مثال، ا
  شناسي بسيار مهم است.شود؛ با اين حال، يك عنصر ريختكه يك كاركرد محسوب نمياين
هاي قصه است بدون ذكر ي آغازين، غالباً معرفي بسيار مختصر شخصيتنامه، صحنههاي طوطيدر قصه    

  دقيق زمان و مكان:
» بافي، موي شكافتيچنين گويند، در عراق، شعربافي بود زرير نام، كه در حرفت شعر«    

  ).232:1372(نخشبي،
  )D-Fدريافت عامل جادويي ( - برخورد با ياريگر
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كند و در راه با بخشنده يا ياريگر ي پراپ، پس از بروز مشكل، قهرمان از خانه عزيمت ميطبق گفته    

كند. بنابراين، بايد ي وي، يك صفت يا توانايي، مانند يك موجود زنده عمل ميشود. به عقيدهمواجه مي
شناسي به عنوان مقادير نظر ريختي كاركردهاي اشخاص قصه، از نقطهجانداران، اشياء و صفات را بر پايه

، و اشياء و ياريگران جادوييصطالحا تر، آن است كه جانداران را امعادل، مورد بررسي قرار داد؛ اما مناسب
  ). 166:1386كنند(پراپ،بناميم. هرچند، هردو عيناً به يك شيوه عمل مي هاي جادوييعاملصفات را 

كه ياريگر، عاملي جادويي به قهرمان شود؛ يعني فقط در صورتيپراپ بين بخشنده و ياريگر تمايز قايل مي    
نامه نيز گاهي فقط با ياريگر و راهنما (بدون دريافت عامل طوطيهاي بدهد، بخشنده است. در داستان

  شويم:جادويي) روبرو مي
كند تا به خانه برگردد و زندگي خود را با همسرش ادامه طوطي از روي دلسوزي به زن بازرگان كمك مي    

  ).1دهد(
) نشان - F-Dا آن را با عالمت    (افتد كه مها، ديدار با ياريگر، براي شرير قصه، اتفاق ميدر بعضي داستان

  ايم:داده
شود و با ياريگري شگال، از رو و احمق است، مرتكب عمل خيانت ميزن جوان كه گرفتار شوهري زشت    

  ).16يابد(دست شوهر خود نجات مي
  )M-Nكار دشوار و انجام آن(

شود. اين كاركرد در دو شته ميي شخصيت اصلي قصه گذاكار دشوار، از سوي افراد مختلفي، به عهده    
گيرد؛ يكي براي رسيدن به معشوق و ازدواج، و ديگري به صورت دستور و فرماني است حالت صورت مي

  شود. كه از جانب افراد واالمقامي چون پادشاه و راي صادر مي
  انجام كار دشوار براي رسيدن به معشوق و ازدواج:- 1

  .)7/1خواهند يك پيل باال زر براي دخترشان هديه بياورد(مي راي بهلستان و وزيرش، از درويش    
  شود:انجام كار دشوار، به صورت فرمان يا دستوري از سوي افراد واال مقامي چون پادشاه و راي صادر مي-2

 .)11خواهد كه دريا را به عروسي پسر او بياورد(راي با اصرار و تهديد، از برهمن مي    

  :)-همدستي( - فريبكاري
  گيرد:در طوطي نامه، اين كاركرد توسط شرير، و با دو نيت متفاوت صورت مي    
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ها هايي كه موضوع آنفريبكاري براي رهايي از مجازات و كشته شدن؛ اين نوع فريبكاري، در داستان-1
  شود: خيانت است، ديده مي

شود، اما زن با دروغ، اورا ر ميآورد؛ شوهرش از موضوع با خبزن در غياب شوهرش مردي را به خانه مي
 .)39دهد(دهد و خود را از مجازات و تنبيه نجات ميفريب مي

 فريبكاري براي بدست آوردن چيزهايي كه به قرباني تعلق دارد: -2

دهند و طال جا را فريب ميشوند؛ مردم آنپرستان ميزرگر و نجار، براي رفع فقر مالي خود، وارد شهر بت    
  ).3دزدند(ها را ميو بتو جواهر 

خورد و ناآگاهانه، در مسير خواست شرير زند، قرباني فريب ميكه شرير دست به فريبكاري ميپس از اين
  كند.حركت مي

دهد و مرد، فريب خورده و هايي كه شرير، زن خيانتكار است، با دروغ همسر خود را فريب ميدر داستان    
  كند.از همسر خود عذرخواهي مي

هايي كه شرير با فريب دادن قرباني، به دنبال دست يافتن به اموال اوست نيز صدق اين قاعده، در داستان    
  كند. مي

  )Aي شرارت(الف. نتيجه
اي كه با شرارت شروع شده است، بايد رسوايي و مجازات شرير و در طبق الگوي پراپ، موقعبت پاياني قصه
نامه شخصيت هاي طوطير باشد. عالوه براين موارد، در بعضي از قصهموارد اندكي هم  بخشيده شدن شري

شود، بلكه با مكر و فريب، خود را از اصلي داستان، خود شرير است كه در غالب موارد مجازات نمي
  رهاند.مجازات مي

فريبكاري) از ي شرارت سه حالت دارد: شرير(از طريق هاي مورد بررسي ما، نتيجهبنابراين در قصه    
  شود.  كه بخشيده ميشود؛ و يا اينيابد؛ رسوا و مجازات ميمجازات رهايي مي

  :)R. رهايي شرير از مجازات(1الف
شود، پدر شوهرش او را در آن حالت مي زن، دور از چشم شوهرش، در صحرا، با جواني همبستر مي     

  ).8/5دهد(دروغ و حيله، آن دو را فريب مي بيند، به پسر خود خبر مي دهد زن، براي نجات خود، با
  ):Uشود(. شرير رسوا و مجازات مي2الف 
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كه شبي شحنه آن آورد تا اينهمناز، زن بازرگان در غياب شوهرش هر شب معشوق خود را به خانه مي     

  ).25/3شوند(گيرد و با ياري دزدي كه شاهد ماجرا بوده است، جوان و زن، هردو مجازات ميدو را مي
  ):Unegشود(. شرير بخشيده مي3الف
- شود؛ اما به كمك طوطي، همسرش او را ميزن بازرگان به دليل خيانت به همسرش، از خانه اخراج مي    

  ).1گردد(ي خود برميبخشد و زن دوباره به خانه
  ):a1ي كمبود و نياز(ب. نتيجه

از نياز مالي يا نياز به همسر)، بايد در موقعيت پاياني قصه، ساز قصه، كمبود و نياز باشد(اعم اگر عامل حركت
  اين نياز و كمبود رفع شود و يا به عبارتي، التيام بپذيرد:

  )k. رفع نياز مالي(1ب
  )w. ازدواج(2ب
  رفع اين نيازها به دو صورت انجام مي شود:    

  . به كمك ياريگر: 1 
شود، گوزن و آهو كه دو وزير مهربان شير هستند او را ميدستي راهي سفر برهمن براي رفع فقر و تنگ    

  ).21دهد(كنند و شير، طعام، شراب و زر فراوان به او ميبه شير معرفي مي
  شود:. گاهي نياز و كمبود آغاز داستان، با تالش خود شخص، برطرف مي2

  ).28آيد(جا درميآنكند و به خدمت پادشاه گر به دليل فقر و نداري، به شهري سفر ميكوزه    
؛ يعني ممكن است شوند، معموالً پاياني مشابه شرارت دارندهايي كه با نقض نهي، شروع ميج. قصه

  سرانجام آن، مجازات، تنبيه و يا بخشيده شدن باشد.
-شوند، تنها يك نوع وضعيت پايانيدارند، و آن ها كه با آزمودن قهرمان شروع ميد. تعداد اندكي از قصه

  شوند.ها فقط از همين دو كاركرد تشكيل ميپيروزي در آزمون است. اين قصههم 
 هاي قصه توزيع كاركردها ميان شخصيت

ي كنش روبروايم. هاي روسي، با هفت حوزهي پراپ، با توجه به حضور هفت شخصيت در قصهبه گفته    
هاي عمليات ي مربوط به توزيع حوزههتوان در سطح مسئلي توزيع كاركردها را ميوي معتقد است كه مسئله



 1781    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

هاي عملياتي، چگونه در ميان تك تك هاي قصه، حل كرد. در اين صورت، بايد ديد حوزهدر ميان شخصيت
  كند. اشخاص قصه توز يع پيدا مي

 جا سه امكان وجود دارد:گويد در اينپراپ مي

  كند: ي كنش، با شخصيت متناظرش تطبيق ميحوزه - 1
  ).19دار شود(ي طاوس بخورد و بچهدهد تا با زهرهطبيبي كه دارويي به زن برهمن مي    

  ي كنش، فعال است:يك شخصيت در چندين حوزه - 2
ي كنش مشخصي دارد و كاركردهاي معيني كه مربوط به آن نقش است را كه هر شخصيت، حوزهبا اين   

ي كاركردهاي شخصيت ديگر وارد شود. يتي در محدودهدهد، با اين حال گاهي ممكن است شخصانجام مي
  گيرد. صورت مي هاپوشاني نقشهمتوان گفت در حقيقت مي

  شود:ها ديده ميپوشاني نقشنامه به طور مكرر اين همهاي طوطيدر قصه
  شود:گاهي قهرمان قصه، خود، ياريگرشخص ديگري مي 1- 2

دهد و خود غوكي را كه اسير مار نري شده است، از مرگ نجات مياميرزاده كه قهرمان قصه است، در راه     
جا، قهرمان قصه دهد. در اينبرد و به عنوان غذا، به مار مياي از گوشت بدن خود را ميدر عوض، تكه

  ).18/1ياريگر دو شخصيت ديگر است (
  شود:هاي منفي قصه، ياريگر ميگاهي شرير يا يكي از نقش  2- 2

كند تا طوطي چوبي سخنگو را پيدا كند، از طرفي راهب، شرير هم هست،او با زن راهب به تاجر كمك مي    
- اميرزاده، دوستي و محبتي محكم دارد و با همدستي او، طوطي را از اميرزاده گرفته و به تاجر بر مي

  ).10گرداند(
  :ان باشندتوانند در انجام كاركردهايي، مانند قهرمياريگران هم مي 3- 2

هاي اصلي قصه نيستند؛ اما به نوعي، بيشتر كارهايي كه به قهرمان واگذارشده اگر چه ياريگران شخصيت    
ي ماند تا ياريگر، ترتيب همهگونه موارد، قهرمان نقش انفعالي دارد و منتظر ميدهند.در اينها انجام ميرا آن

  كارها را بدهد:
ملك جن، بايد درون آتشي رود و سالم بيرون آيد، اما چون توانايي و جوان براي ازدواج با دختر     

ي آب كه راي براي كمك به او كوزهنشيند، تا اينشجاعت انجام اين كار را ندارد، هشتاد سال به انتظار مي
رود و با ريختن آب حيات بر روي بدن وي، او را به جواني هيجده ساله حيا ت را برداشته و سراغ او مي



    سخنپرنيان      1782

  
گذارد، سرانجام سالم از آتش بيرون آمده و با دختر ملك جن كند و آتش هم بر بدن او تاثير نميتبديل مي
  ). 7/2كند(ازدواج مي

اين مورد، شود. ي عملياتي واحد، بين چند شخصيت تقسيم ميبرعكس مورد دوم، گاهي يك حوزه - 3
 شود:هاي كنش ياريگر و شرير ديده ميبيشتر در حوزه

  ي كنش ياريگر:حوزه 1- 3
باد دبور(به عنوان محني دريا)، خود دريا و دوجوان در آن سوي دريا، هر سه مورد، ياريگران راي، اجين      

  ).46هستند تا به معشوق خود كه در شهري زير زمين سكني دارند برسد(
  ي كنش شرير:حوزه2- 3

تواند به آن شهر برود، دو مطبخي را چون خود نميدامني دارد؛ اما اميرزاده، قصد بد نام كردن زن پاك    
رود ي او ميفرستد. بعد از آن دو، خود اميرزاده به همراه شوهر آن زن به خانهبراي اين كار سراغ آن زن مي

)4/1.(  
  نامهانواع حركت در طوطي

  آيد: يك حركت مستقيماً به دنبال حركت ديگر مي _1
دزدند و آن را در جايي پرست را ميهاي مردم بتنداري خود، جواهر بت زرگر و نجار براي رفع فقر و    

گذرانند (پايان حركت اول)؛ اما روزي زرگر به كنند و بعد از آن، ديگر روزگار خود را با رفاهيت ميدفن مي
ريگري شود و با تدبير و درايت خود و يادزدد. نجار متوجه ميرا پنهاني ميورزد و آنسهم نجار طمع مي

  ).3كند (پايان حركت دوم و پايان قصه)(حاكم، زرگر را رسوا مي
شود. جريان عمليات قصه با حركت داستاني كه حركت جديدي، پيش از پايان حركت اول آغاز مي - 2

  :يابدي حركت اول ادامه ميي داستان، دنبالهشود. پس از خاتمهدر بردارد، قطع مي
آورند. دختر كه شخصي راي كه بسيار احمق، كودن و زشت بوده است درمي دختري را به زور به عقد پسر

- ي او مياي، دلباختهشود. شبي با ديدن جوان نوازندهدان و هنرمندي بوده، از زندگي با او خسته ميموسيقي

خواهد كه او را از شر شوهر احمقش نجات دهد(حركت اول: شرارت از نوع خيانت)؛ شود. از جوان مي
رسند. جوان، دختر اي ميكه به رودخانهشوند تا ايناش كند. با هم، راهي ميدهد كه يارين به او قول ميجوا

كند(پايان حركت دوم: شرير، اموال قرباني را دزدد و فرار ميهاي او را ميدهد و اموال و پيرايهرا فريب مي
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چرا نقد را رها كرد و نسيه را گرفت و اين بال  شود كهكند)؛ دختر، ناراحت و پشيمان ميدزدد و فرار ميمي
كند كه چگونه رسد و او را راهنمايي ميگير او شد. در اين حال، شگالي به عنوان ياريگر نزد دختر ميگريبان

  ).16از شر شوهر نادانش نجات يابد(پايان حركت اول: رهايي، و پايان قصه)(
  ند:دوحركت ممكن است پايان مشتركي داشته باش - 3

بهرام شاه به زور قصد ازدواج با دختر وزيرش را دارد. دختر براي نجات از اين گرفتاري، همراه پدرش      
كند(حركت اول: شرارت)؛ شوند؛ اما پادشاه، وزير را كشته و با دختر او ازدواج ميي سفر از آن شهر ميآماده

كند(حركت دوم: قصد مراوده با دختر را ميبعد از مدتي، در غياب پادشاه، وزير ديگرش به نام خالصه 
شود. بعد از مدتي، دختر با ياري خسرو شرارت)؛ دختر به دليل مخالفت با اين مراوده، دچار دردسر مي

كند( پايان مشتركحركت اول ودوم: مجازات هر دو خسروان، هر دو شرير( پادشاه و خالصه) را مجازات مي
  ).51شرير)(

اي خواهد ي خود قطع شود كه در اين حالت، نمودار نسبتاً پيچيدهن به نوبهممكن است يك داستا - 4
  داشت. 

يابد. به اين نامه است كه از اول قصه تا آخر شب پنجاه و دوم ادامه ميي اصلي طوطيي آن، قصهنمونه    
قصه و گاه چند  شود و طي پنجاه و دو شب، چنديني خود قطع ميصورت كه از همان ابتدا، داستان به نوبه

ي اصلي كتاب ادامه اي، قصههاي درونهي قصهآيد، تا سرانجام بعد از پايان همهي ديگر ميقصه در دل قصه
  يابد.مي
شوند؛ بلكه نامه و... شامل اين حركت ميباره بايد گفت، نه فقط كل اثر هزار و يك شب و طوطيدر اين    

ها( كه خود ويژگي قصه در قصه دارند و شامل چند قصه و ي درون آنهاتر، برخي از قصهاي سادهدر مرتبه
  گيرند.شوند) نيز در ذيل اين نوع حركت قرار ميحركت ديگر مي

 الگو هاي استخراج شده

  الگوي الف: شرارت 
  : شرارت از نوع خيانت1الف

  تفاوت دارد:شود. اين الگو، دو پايان مشخص شرير درغياب همسر خود مرتكب عمل زشت خيانت مي
  شود.شرير توسط كسي (ياريگر شخصيت دوم قصه) مجازات مي 1- 1الف
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ي بارز اين الگوست. خجسته درغياب همسر خود، با جواني ديگر، نامه، نمونهنمونه: داستان اصلي طوطي    

  كند.ريزد. طوطي ياريگر ميمون شده و ميمون، خجسته را مجازات ميطرح دوستي مي
                        :الگوي كاركرديU(( z      D       )A(a         
  يابد: شرير با ياريگري كسي، از مجازات رهايي مي 2-1الف 

رسد و شوهرش نمونه: حبذا با ياريگري اعرابي، به دور از چشم همسرش، به معشوق قديمي خود، بشير مي
  ).24شود (از اين خيانت مطلع نمي

 )                       :الگوي كاركرديR (D      z-       )A(a         
  رهاند.شرير با فريبكاري و دروغ، خود را از مجازات مي 1- 2- 1الف 

آورد. شوهرش از فساد او نمونه: شهرآراي، زن بازرگان، درغياب همسر خود هر شب، جواني را به منزل مي
  ).39يابد (فريبد و از مجازات نجات ميتمام، او را ميشود؛ ولي زن با زيركي مطلع مي

)                     :الگوي كاركرديR (z   -     )A(a           
  : انواع ديگر شرارت 2الف 
 شود.شرير توسط ياريگر شخصيت دوم يا توسط قهرمان، مجازات مي 1- 2الف

روند. حاكم، درايت نجار گرفتار شده و نزد حاكم شهر مينمونه : زرگر كه سهم نجار را دزديده، با تدبير و 
  ).3كند (زرگر را محكوم مي

                            :الگوي كاركرديa)A     (D    z)U(     
  بخشد، درواقع، ياريگر اوست).شود(كسي كه شرير را ميشرير، بخشيده مي 2- 2الف             

هاي سه جوان شرور ، عطارد، در غيبت همسرش، عفت خود را از شر مزاحمتنمونه: خورشيد، زن پاكدامن 
  ).32بخشد(ها را هم ميكند و سرانجام، شرارت آنحفظ مي

                      
                           :الگوي كاركرديa)A    (-D   z)Uneg(      

  الگوي ب: نياز كمبود         
  دو نوع نياز اصلي وجود دارد: عاشقي و نياز به همسر؛ نياز به ثروت. نامه هاي طوطيدر قصه

 : نياز به همسر  1الگوي ب
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  شود. پذيرد و به ازدواج ختم ميي ديدار با ياريگر التيام مينياز به همسر به وسيله 1-1ب 
  ). 40كند (مي شود. با ياريگري وزير، سرانجام با او ازدواجي روم مينمونه: فغفور چين، عاشق ملكه

                                           
                           :الگوي كاربردي a )a1      (D   z)w(   

                                                             

  پذيرد. نياز به همسر از طريق ديدار با ياريگر  و دريافت عامل جادويي، التيام مي 2- 1ب
رود وجادوگر به او شود. براي رسيدن به او سراغ جادوگري مينمونه: برهمن، عاشق دختر راي بابل مي 

  ).35شود(ي راي ميدهد تا به شكل زن درآيد و به اين صورت وارد خانهي طلسم ميمهره
         :الگوي كاركردي                 a)a1 (D-F z)w(            

                                                         
تواند با دختر مورد عالقه اش ازدواج كند كه از پس انجام كار دشواري قهرمان در صورتي مي 3- 1ب 

  پذيرد.  برآيد كه اين كار، معموال با ياري شخص ديگري، انجام مي
براي دخترش هديه بياورد و بار دوم هم از او خواهد كه يك پيل باال زر نمونه : راي بهلستان از درويش مي

  ).7/1شود(خواهد كه سر راي رايان را برايش ببرد. خود راي رايان ياريگر درويش ميمي
                    :الگوي كاركرديM    D-F    N    z)w( a )a1     (  

  الگوي ج: نقص نهي
  شود.ي نهي، گرفتار و مجازات ميكنندهشخص نقض

دهد و سرانجام توسط باغبان نمونه: درازگوش به امر و نهي گوزن در مورد آوازخواني خود گوش نمي
  ).41/1شود. (مجازات مي

)                              :الگوي كاركرديU(z     )(a          
  الگوي د: آزمون                                                       

  شود.مورد آزمون كه معموال همان قهرمتن قصه است، در آزمون پيروز ميشخص 
  گيرينتيجه

هاي ها و حوزهها از نظر عملكرد، شخصيتنامه، اين قصههاي طوطيبه رغم ظاهر متفاوت و متنوع قصه
ي كرد و از بندهاي مشخصي طبقهها را در دستهاي كه مي توان آنكنش شباهت فراواني به هم دارند؛ به گونه
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هاي هاي پريان پراپ، در مورد قصهشناسي قصهسان، اصول و مباني كلي ريختكثرت به وحدت رسيد. بدين

  نامه نيز كامالً قابليت آزمايش دارد.طوطي
نامه، به چهار نوع وضعيت آغازين دست يافتيم كه عبارتند از شرارت، كمبود و هاي طوطيبا بررسي قصه

ها هم شرارت از نوع مورد نظر پراپ مون. در مورد شرارت بايد گفت، در اين قصهنياز، نقض نهي و آز
- كه قهرمان به جستجوها و پي جوييوجود دارد(يعني آسيب يا صدمه رساندن شرير به قهرمان قصه و اين

هاي با موضوع پردازد) و هم شرارت از نوع ديگري كه خاص داستانهايي در جهت رفع آن مشكل مي
ها خود شخصيت اصلي داستان(زن)، در نامه، هزار و يك شب و... . در اين داستاناست؛ نظير طوطيخيانت 

  فريبد. نقش شرير قرار دارد؛ شريري كه نه قهرمان، بلكه شخصيت دوم قصه(شوهرش) را مي
- مل ميي يك ضرورت منطقي تكابعد از بررسي دقيق تمامي كاركردها دريافتيم كه بيشتر كاركردها بر پايه

  يابند.
كند: شرير، بخشنده، ياريگر، شاهزاده خانم و هاي مورد بررسي پراپ، وجود هفت شخصيت را اثبات ميقصه

  پدرش، گسيل دارنده و قهرمان دروغين.
هاي شرير، بخشنده يا ياريگر و قهرمان بسامد بيشتري دارند؛ هاي مورد بررسي ما شخصيتدر قصه
ها نشان داد ها حضور داشتند؛ اما بررسيزاده خانم در تعداد كمي از قصههاي گسيل دارنده و شاهشخصيت

  توان به راحتي حذف كرد.كه شخصيت قهرمان دروغين (كه در هيچ داستاني ديده نشد) را مي
هاي با موضوع خيانت، سه شخصيت شرير(زن)، قرباني(شوهر)، و شخصيت فرعي معشوق زن(كه در داستان
هاي قراردادي و به صورت يك مثلث در آيد) به عنوان شخصيتاز او به ميان نميها هيچ سخني در قصه

  ي اين داستان ها حضور دارند.همه
در واقع از بين اين سه شخصيت، شرير(زن) را بايد كنشگر واقعي قصه به حساب آورد. معموالً قرباني، دراين 

  كند.دادن كاركرد شرارت(خيانت) فراهم مي ها منفعل است و اصالً عدم حضور او، زمينه را براي رخقصه
ي پراپ، بين وضعيت آغازين و پاياني قصه تناسب وجود دارد؛ به اين معني كه اگر داستان با شرارت به گفته

  يا كمبود و نياز شروع شده است، در پايان معموالً با رسوايي و مجازات شرير و رفع نياز و كمبود روبروايم.
شود؛ هاي با موضوع خيانت)، اين تناسب برقرار نمينامه(قصههاي طوطياهي در قصهجالب توجه است كه گ

خوردن تعادل(شرارت يا نياز و...) وايجاد تعادل به عبارت ديگر ساختار طبيعي داستان شامل: تعادل، برهم
اي وايي تازهشود و همين، خود منجر به كشف ساختار و الگوي رها رعايت نميثانويه در مورد اين داستان
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شود(حالت عدم تعادل) و كه زن در غياب همسر خود مرتكب عمل خيانت ميشود، به اين صورتمي
- گردد، شرير(زن) او را با دروغ و نيرنگ ميي بين او و معشوقش باخبر ميهنگامي كه همسرش از رابطه

- ها اينكه برخي از اين قصهدر حالي رود كه پايان قصه با مجازات شرير همراه باشد،فريبد؛ مسلماً انتظار مي

  گونه نيستند.
ها حضور دارد (و خطري در كمين آن زن نشسته ، درون داستانتنبيه يا مجازات كردندر حقيقت، فعل 

ماند. امكان اول، مجازات شرير است چنان به صورت بالقوه باقي مييابد و هماست)، اما اين فعل تحقق نمي
ه شرير، راهي براي نجات و رهايي خود پيدا كند. اين، همان كاري است كه بيشتر و امكان دوم اين است ك

دهند؛ يعني شرير با تخطي از قانون طبيعي(وفاداري به همسر)،  ها انجام ميهاي زن اين نوع قصهشخصيت
عيت به ظاهر زند و با فريب و نيرنگ(راهي به عنوان رهايي از مجازات)، موقموقعيت متعادل اوليه را برهم مي

دهد كه طبق آن، رخ مي فريبكاري جا كنش جديدتوان نتيجه گرفت كه در اينكند. پس ميمتعادل ايجاد مي
 شود و حتي مي تواند تمايالت طبيعي خود را همچنان دنبال كند.شرير مجازات نمي
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