
 

 رضوي هايداستان ةشناسان ريخت تحليل

  )نوجوان و كودك ادبيات در(
  1آبادي حكم محمود دكتر

  2دربندي شهزاد
  :چكيده

. اسـت  گرفتـه  قـرار  پژوهشگران توجه مورد اخيري هادهه در كه است رويكردهايي از كيي داستان؛ شناسانه ريخت تحليل
 بـا  او پرداخـت،  روسي پرياني هاقصه شناسانه ريخت بررسي به خود ابداعي نظرية در روسي، شناس فولكلور والديميرپراپ،

 سـاختار  و فرم روي بر را خود بندي رده بود هاداستان مايةاين درون و محتوا اساس بر بيشتر كه هاداستان بندي طبقه به توجه
 روي بر است آورده دست به پرياني هاقصه تحليل و تجزيه از پراپ كه را الگويي تا كوشديم مقاله اين. نهاد بنا هاداستان اين

 ريخـت  در سـعي  مقاله اين ديگر، عبارت به بنشيند؛ مقايسه به پراپ تحليل و تجزيه نتايج با و بندد كار به رضويي هاداستان
ي هاقصه شامل كه دارد ظرفيتي چنان او كار اما است پرياني هاقصه بارة در پراپ كار چه اگر.دارد رضويي هاداستان شناسي
 رضـوي ي هـا داسـتان  انتخـاب  دليـل . شوديم نيز نوجوان و كودك ادبيات در السالم عليه رضا امامي هاداستان جمله از ايراني
 براي مناسب الگويي كه است مردم با ارتباط در ايشان اخالقي و تربيتيي هاشيوه و السالم عليه رضا امام مقدس وجود اهميت

 اي كتابخانـه  و توصيفي روش با شد،تا آن بر نويسنده اين بنابر. ماست امروزي نوجوانان و كودكان زندگي صحيح شيوة افتني
 بـر  مشـتمل  كـه  پـراپ  شناسيريخت نظرية اساس بر را السالم عليه رضا امام شخصيت با مرتبط نوجوان و كودكي هاداستان
 ايـن  از بسـياري  كـه  اسـت  ايـن  بيـانگر  تحقيـق  نتيجـه .بپردازد كاركردها اين بررسي به و كند تحليل است كاركرد كي و سي

 .است انطباق قابل -جزيي هايي تفاوت با البته - رضويي هاداستان با كاركردها
 .نوجوان و كودك ادبيات شناسي، ريخت ،السالم عليه رضا امام داستان، :كليدي واژگان 

  :مقدمه
ي فرصـت  كـودك  بـه  امروز تمدن واقع، در و ستيني ساالر كودك دوران ما روزگار شود،يم تصور آنچه برخالف

 همچـون  نوجـوان،  و كـودك  اتيـ ادب تياهمي حالت نيچن در. اند دهينامي كودك زوال دورة را ديجد دوران .دهدينم
 بـا  نوجـوان،  و كـودك  اتيـ ادب تيـ اهم. شوديم آشكارتر كودكان تيشخص در استقالل، و فرهنگ رشدي براي عامل
  :شد خواهد مشخص ريزي محورها به توجه
 و ندارندي نقاد ذهن اصوالً. اندساده و نيظاهرب ،ياحساسات خود،ي سن اتيمقتض به اغلب .رترنديپذبيآس هابچه: الف

ي فرهنگـ ي هـا فـرآورده  برابـر  در آنـان ي ريپـذ  بيآسـ  زانيم رو نيا از. استي احساس شتريب شانيها قضاوت
  .باالست

 ترهاسـت؛  بزرگي ريپذ ريتأث از تر پردامنه هم و ماندگارتر و تر قيعم همي ريرپذيتأث نيا و .رترنديرپذيتأث هابچه: ب
  3."الحجري ف كالنقش الصغري ف العلم ":است آمده زيني نبو ثيحد در كه چنان

 و كـودك  اتيـ ادب كـه  مـا  كشور در خصوص به دارند،ي شتريب فراغت اوغات آنان و است شتريب كودكان تيجمع: ج
  .دارد را بالفعل يا بالقوه مخاطب نيشتريب نوجوان

 شـنامه، ينما(يشـ ينما اتيـ ادب ؛)داسـتان  قصه،(يداستان اتيادب بر مشتمل و است منثور يا نوجوان و كودك اتيادب
  .شوديم منظومه و منظوم قصة شعر، شامل و است منثور ريغ يا و) يادب قطعه(ي ادب نثر ؛)لمنامهيف

ي امروز نوجوان دارد وجود نيسن نيا در كهي آمادگ وي نوجوان وي كودك سن بودن حساس و تياهم به توجه با
 لسالم هميعل معصوم امامان از كاملتر و بهتريي الگو چه و دارد ازيني  زندگ حيصح وهيش افتني يبرا حيصحيي الگو به

  .دارد وجود
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 537/      )در ادبيات كودك و نوجوان(هاي رضوي  شناسانة داستان تحليل ريخت

 و پـراپ ي هـا يشـكار يخو نمـودار  اساس بري رضوي هاداستان تا است شدهي سع مقاله نيا در راستا، نيهم در
 ليـ دل. دارد انطباق پراپ ةينظر با اندازه چه تا هاداستان نيا گردد مشخص تا شودي بررسي و شناسانة ختير روش

 سـازندة  عوامل ازي يك به تنها و رديگيم نظر در كل يك همچون را هاقصه پراپ«:كه است نيا ليتحل وي بررس نيا
 از الهام باي و. ورزديم ديتأك هاآن نيب ارتباط بر ژهيو به و. دارد چشم شيپ را عوامل تمام بلكه كند؛ينم بسنده هاآن
 بـه . داد قـرار  خود كار اساس را) يشكاريخو(=كاركرد اساس بر ليتحل ،)گوته شناسانة ختيري هاپژوهش( شةياند
 نظـر  در و حفـظ  هـا آني هـا سازه نشيچ اديبن رايز زد؛يرينم برهم دهيپد تيكل كه است صورت نيا در تنها او نظر

  1».شوديم گرفته
ي هـا داسـتان  ازمجموعـه  داستان هفتي بررس به پراپ،ي شناس ختير روش از استفاده با تا است آن بر مقاله نيا
 هاداستان نيدرا نموده ارائه انيپري هاقصه در پراپ كهيي هاي شكاريخو نمودار و بپردازد نوجوان و كودكي رضو
ي وي هـا يشـكار يخو و پـراپ  روش بـه ي ا اشاره است،ي ضرور هاداستاني شناس ختير از قبل اما د؛ينماي بررس
  .مييبنما

  قصه شناسيريخت
 شـناخت  وي بررسـ ي يعنـ  اسـت؛ ) Morphology(يسـ يانگل واژه معـادل  ،يشناسـ  أتيـ ه اي يشناس ختير واژة«
ي هـا قصـه ي شناسـ  ختير ش،يخو اثر نيمهمتر در را روش نيا بار نياول كه بودي كسان نينخست از پراپ. ها ختير
 بـا  واحـدها  نيا مناسبات و شاندهندهليتشكي واحدها هيپا بر هاتيحكا فيتوصي معن به را آن و كرد مطرح انيپر

  2».برد كار به تيحكا كل با و گرييكد

  چيست؟ خويشكاري
 خـت ير« كتـاب  انتشـار  بـا  ،يروسـ  سـم يفرمال مكتب در شگاميپ و شاخصي هاتيشخص ازي يك پراپ ريميوالد
 بـه  كتـاب  نيا در پراپ. برداشت هاقصه ليتحل وي بند طبقه دري بلند گام م،1928 سال در »انيپري هاقصهي شناس
  .پردازديم قصه كل با و گرييكد با هاآن ارتباط و هاآن سازندة عناصر اساس بر هاقصه ليتحل

 در پـراپ « .كـرد  جدا را هاآن ديبا زيچ هر از قبل و هستند قصهي اديبني هاسازه قصه،ي هاتيشخصي شكاريخو
ي شـكار يخو يـا  كاركرد.كننديم عمل هاآن طبق بر انيپري هاقصه كه رسديم كاركرد يك وي س به خودي هايبررس

)Function (فيـ تعر دارد قصـه  اتيـ عمل جهـان  در كـه ي تـ ياهم جهت از كه قصه اشخاص ازي تيشخص عملي عني 
  3».شود يم

  :ديرس مهم جةينت چند به هايشكاريخوي بررس با پراپ
ي كسـ  چـه  نكـه يا از و دهنـد، يم ليتشك قصه يك در را داريپا و ثابت عناصر قصه اشخاصي هايشكاريخو -1

  .هستند قصه كي ياديبني هاسازه هاآن هستند مستقل رديپذيم انجام چگونه و دهد،يم انجام را ها آن
  . است محدود است آمده انيپري هاقصه در كهيي هاي شكاريخو شماره -2
  .است يكسان شهيهم هايشكاريخوي توال -3

 هاقصه آني تگريروا كه گفت ديبا است، ختهير هم به دادهايروي توال هاآن در كه باشد داشته وجودي شواهد اگر
  . دارد خود خاصي نيقوان دادهايروي توال. استي معنيب

  4».هستند نوع يك از ساختمانشان جهت از انيپري هاقصه همه -4

                                                            
 .36ص پراپ، والديمير نظريه اساس بر عيار سمك قصه تحليل و تجزيه فيضي، خائفي -1
 .735ص فارسي، ادب نامه فرهنگ انوشه، -2
 .53ص پريان، هاي قصه شناسي ريخت پراپ، -3
 .53-56صص ،پريان هايقصه شناسيريخت پراپ، -4
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 : است ريز شرح به كردي معرف انيپري هاقصه در پراپ كهيي هاي شكاريخو يا كاركرد يك وي س
  يروزيپ. 17  نيآغاز صحنه

  گذاشتن داغ. 18  بتيغ. 1
  ازين رفع.19  ينه. 2
  بازگشت. 20  ينه نقض. 3
  بيتعق.   21  يريخبرگ. 4
  ييرها. 22  يخبرده. 5
  يناشناختگ به دنيرس. 23  يبكاريفر. 6
  هيپاي بي ادعاها. 24  يهمدست. 7
  دشوار كار. 25  شرارت. 8
  مسئله حل. 26    ازين. 9

  شناختن. 27  يگري انجيم. 10
  ييرسوا. 28  نيآغاز مقابله. 11

  شكل رييتغ. 29  متيعز.12 
  مجازات. 30  بخشندهي شكاريخو. 13
  يعروس. 31  قهرمان واكنش. 14
  جادو ءيش افتيدر. 15

  :ويژه نقش
  :شـامل  اسـت؛  انيـ پري هـا قصـه ي هـا تيشخصي دستةاصل هفت نييتب كند،يم انيب پراپ كهي گريد مهم مسألة

   ؛)گـر ي انجيـ م(قهرمـان  فرسـتندة  -5 يـاوران؛  يـا  قهرمـان  دوسـتان  -4 بخشـنده؛  -3 خانم؛ شاهزاده -2 قهرمان؛ -1
  1.نيدروغ قهرمان -7 ر؛يشر -6

  هاداستان
   2جداگانه سفرة

 كبـود،  اي تپـه  روشـن  سـايه  در ها مركب. رسيد فرا كاروان استراحت وقت. كردند جمع را ناهار سفرة خدمتكارها
 همـراه  كـه  ثروتمنـدي  مـرد . نشسـت  خود جاي سر و كرد كمك خدمتكارها به السالمهيعل رضا امام. زدندمي چرت
 بـه  را خودش گاه و بود حضرت به نگاهش. داشت برنمي السالم هيعل رضا امام از چشم رفت، مي خراسان به كاروان

  . مشغول مهم اي نكته به فكرش و بود تعجب در مرد. بزند حرف او با تا كرد مي نزديك او
 و شـد  سـفره  هـم  بردگـان  و ها غالم با است، احترام مورد و بزرگ مردي كه او چرا: پرسيد مي خودش از دايم او
  . كرد كمك سفره كردن جمع در آنان همراه

  . كند نمي فكر دارد كه مهمي جايگاه به انگار. است عجيب خيلي كه راستي
 را فرصـت  ثروتمند مرد. بود شده خالي نفر يك جاي حاال. برخاست بود، السالم هيعل رضا امام كنار در كه مردي
  ! خدا رسول پسر اي شوم فدايت: گفت و كرد سالم. نشست  السالم هيعل رضا امام كنار و برخاست زود. ديد مناسب

 بـا  و نشـانديد  مي جداگانه اي سفره سر را اينها كه نيست بهتر: گفت و داد نشان را سياه غالم چند دست با سپس
   شديد؟ نمي غذا هم ها آن

                                                            
 .85ص ،همان -1
 .38 -39 صص ،)رضا امام زندگي از هاييداستان( ،كبوترها مهربان دوست مالمحمدي، -2



 539/      )در ادبيات كودك و نوجوان(هاي رضوي  شناسانة داستان تحليل ريخت

  . خورد گره هم به ابروهايش و شد چروك و چين از پر السالم هيعل رضا امام  چهرة
 نيـز  مـا  مـادر  و پـدر . است يكي ما  همة پروردگار! باش ساكت: داد پاسخ بود، شده عصباني كه  السالم هيعل امام
  . دارد بستگي اعمالشان به هم ها آدم پاداش. است يكي
  . شد سرخ خجالت از ثروتمند مرد صورت  السالم هيعل امام پاسخ با

  شناسيريخت
  :آغازين صحنة

  .با خدمتكارها و زيردستانش عليه السالم همنشين شدن حضرت رضا
  :غيبت

  .آيدمي كند و با كاروان به سمت خراسانمي از خانه اش عزيمت) مرد ثروتمند(قهرمان قصه 
  :نهي

نشـانديد و  مي نيست كه اينها را بر سفره اي جداگانهبهتر : گويدمي عليه السالم به امام رضا) مرد ثروتمند(قهرمان 
  .شديدنمي با آنها هم غذا

  :شرارت
  )رذايل اخالقي(ها غرور و عدم توجه به مساوات و برابري انسان

  :نياز
  )نياز به پاسخ سؤال( نياز معنوي

  :دهندهربط رويداد اي گريميانجي
را  السـالم عليـه  و راهنمـايي كـردن و نصـيحت امـام رضـا      السالمعليه به امام) مرد ثروتمند(نزديك شدن قهرمان 

  .توان نماد اين شخصيت دانست مي
  :عزيمت

بگويد كه چرا با زيردستان خود بـر سـر يـك     عليه السالم براي اين كه به امام رضا) مرد ثروتمند(تصميم قهرمان 
  . سفره نشسته است

  :بخشنده خويشكاري نخستين
  .دهدمي را تحت تأثير قرار) مرد ثروتمند(خود قهرمان هاي كه با حرف عليه السالم امام رضا

  :قهرمان واكنش
 )السـالم  عليـه  امـام رضـا  (از سخنان بخشـنده  ) مرد ثروتمند(مثبت است و قهرمان ) مرد ثروتمند(واكنش قهرمان 

  . گرددمي كند و از فكر و رفتار بد خود شرمندهمي اطاعت
  :جادو شيء دريافت

  .شودمي )مرد ثروتمند(باشد كه موجب راهنمايي قهرمانمي عليه السالم جادو در اينجا كالم معنوي امام رضاشيء 
  :مشكل رفع

  .شودمي در پايان داستان متحول شده و از رفتار بد خود سرافكنده) مرد ثروتمند( قهرمان
  :بازگشت

  .به هدفش و متحول شدن او) مرد ثروتمند(بازگشت قهرمان
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حضـرت  : يـاريگر و بخشـنده  // نداي درونـي : اعزام كننده// رذايل اخالقي: شرير// مرد ثروتمند: قهرمان :هاتيشخص
  . السالمعليه رضا

  1آهو ضامن
ي نيريشـ  و شربت و گلي هاشاخه با آنان. دنديكشيم انتظار شهر  دروازة رونيب خندان و خوشحال شابور،ين مردم
 و بـود  اسـپند  و آتـش  ازيي هـا ي نيسـ ي شـابور ين زنـان  دستي تو. شدنديم السالم هيعلرضا امام ازيي رايپذ  آمادة
. كننـد ي قربـان  السـالم  هيعل امامي پا شيپ شهر، به حضرت آن ورود موقع تا داشتند همراه بهي گوسفندان شانيمردها
  .داشتند چشم هادوردست به و بودند كرده سكوت آنان

 السـالم  هيعل هشتم امام منتظر هايشابورين. ديدويم شانيها گونهي رو بر اشك قطرات و بود قراري ب شانيها دل
 خراسـان ي سـو  بـه  نـه يمد از مـأمون  دستور به السالم هيعل رضا امام. كردنديم يشمار لحظه ارتشيزي برا و بودند

  .شود وارد شابورين به داشت ميتصم ار،يبسي هايآباد و شهرها از گذر از پس و بود كرده حركت
 فـراوان، ي ا حوصـله  و صبر با ،آمدنديم شمار به السالم هميعل تيب اهل دوستداران و انيعيش از كه شابورين مردم

 كـاروان  من«:زد اديفر تيجمع انيم از نفر يك ناگهان. دنديكشيم انتظار السالم هيعل رضا حضرت كاروان ورودي برا
  »...نديآيم ما سمت به آنها دم،يد را السالم هيعل الرضاي موس بني علّ

 غـرق  را همـه  دگانيد و هادل و شد شابورين شهر وارد انشياطراف همراه به السالم هيعل رضا امام كه دينكشي طول
  .نمود رحمت و نور

 را حضـرت  آن سـخنان  تمام تا زدند حلقه السالم هيعل امام دور ،خراسان عالمان و دانشمندان از نفر هزاران آنگاه
 منـد بهـره  وجـودش  از مـردم  همة كه بودي ديخورش مانند السالم هيعل رضا امام. بپرسند را خود سئواالت و سنديبنو
 راه به حضرت دنبال زين تيجمع ليس نمود،يم حركت كه طرف هر به السالم هيعل امام. كردنديم استفاده و شدند يم
 آن در و داشت نام »فوزا« كه رفت شابوريني هامحله ازي يك به السالم هيعل رضا حضرت باشكوه روز آن در. افتاديم

  .بودي آب  چشمة محل
ـ  سـپس  كردند، درستي حوض چشمة كنار در و ساختند راي حمام آنجا،ي اهال كمك به السالمهيعل امام  راي محلّ

  .نمودند نييتع خواندن نمازي برا هم
ي هـا نيزمـ  و سرسـبز ي هـا دشـت  به و پرداخت استراحت به چشمه كناري مدتي برا السالم هيعل رضا امام آنگاه
 ديـ آيم چشمه طرف به دوان دوان كه ديد رايي آهو السالم هيعل امام ،هنگام نيا در. دوخت چشم اطراف،ي كشاورز

  .دوديم دنبالش بهي اديص و
 نفس آهو.زد زانو السالم هيعل امامي هاقدمي جلو و شد كينزد السالم هيعل رضا حضرت به آهو كه دينكشي طول
 سـپس . كرد نوازش را آهو بدن ،يمهربان با السالم هيعل رضا امام و گذاشت حضرت آني هاقدمي رو را سرش زنان
  ».بگذر وانيح نيا شكار از ،آورده پناه من به آهو نيا اكنون«:فرمود و اديص مرد آن به كرد رو السالم هيعل امام

 شيرهـا  شـه يهمي بـرا  و ندارمي كار آهو نيا با گريد من. است درستيي بفرما هرچه!  مني آقاي ا«:گفت اديص
  ».ساختم
  .كرد ترك را آنجا و شد بلند السالم هيعل رضا امامي هاقدمي رو از آهوي مدت از پس
 و نوشـتند  را بـا يز اتّفـاق  آن بودند، آمده السالم هيعل رضا حضرت استقبال به كاغذ و قلم با كهي سندگانينو  همة
 از ببرد پناه او به كه هركس دارد، نظر عالم موجودات تمام به و است هاانسان  همة امام السالم هيعل رضا امام«:گفتند
  ».كنديم دايپ نجات شهيهمي برا و است امان در هايبد  همة شرّ

                                                            

 .3-12صص ،)عليه السالم رضا امام زندگي از حكايتي(آهو ضامن صدر، وحيدي -1



 541/      )در ادبيات كودك و نوجوان(هاي رضوي  شناسانة داستان تحليل ريخت

  :شناسي ريخت
  :آغازين صحنة

  .شابورين به السالم هيعل رضا امام آمدن
   :غيبت

  .هدفش سمت به خود وطن از ،)السالم هيعل رضا امام( قهرمان حركت
  :نهي

  »بگذر آهو نيا ازشكار«: ديگويم )يشكارچ( بخشنده به ،)السالم هيعل رضا امام( قهرمان
  :شرارت
  )ياخالق ليرذا( آهو كردن شكار

  :نياز
  )يآزاد به آهو ازين و معاش نيتأمي برا آهو بهي شكارچ ازين(ي معنو وي ماد ازين

  :دهندهربط رويداد اي گريميانجي
  .دهد نجات را او تا كنديم درخواست) السالم هيعل رضا امام( قصه قهرمان از كننده اعزام تيشخص عنوان به آهو
  :عزيمت
  .آهو نجاتي برا) السالم هيعل رضا امام( قهرمان ميتصم
  :بخشنده خويشكاري نخستين

  .كنديم آزاد را آهو موقتاً) يشكارچ( بخشنده
  :قهرمان واكنش

  .شوديم خوشحال بخشنده بخشش از و است مثبت ،)السالم هيعل رضا امام( قهرمان واكنش
  :جادو شيء دريافت
  .شوديم برده كار به ،)السالم هيعل رضا امام( قهرمان توسط كه است) يآزاد( نجايا در جادو ءيش
  :مشكل رفع

  .يابديم دست است آهو شفاعت كه هدفش به ،)السالم هيعل رضا امام( قهرمان
  :بازگشت
  .است بوده آهو نجات كه هدفش به ،)السالم هيعل رضا امام( قهرمان دنيرس
  .يشكارچ: بخشنده و گرييار// آهو: كننده اعزام// ياخالق ليرذا: ريشر//  السالم هيعل رضا امام: قهرمان :هاتيشخص

   1گنجشك و مار
  ! كيج ك،يج ك،يج كيج -
 بـه  آمـد . برگشت و رفت. زد بال بال هوا در. ديپر شاخهي رو از گنجشك. گذاشت امام جلو را وهيم سبد مانيسل

  .است نگران بود معلوم. برگشت و زدي چرخ د،يپر. كرد كيج كيج چندبار. ديچسب واريد
. آورد بـاال  را دسـتش  السالم هيعل امام. ديبگوي زيچ خواستيم مانيسل. كرد گنجشك بهي نگاه السالم هيعل امام

                                                            

 .16-19صص ،)عليه السالم رضا امام زندگي از هايي قصه( گنجشك و مار ناصري، -1
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 امـام . گشـت يمـ  بـر  زود و رفـت يمـ  .خوانـد يمـ  تنـد  و تنـد . بود شده شتريب گنجشكي نگران. شد ساكت مانيسل
  :گفت السالم هيعل

  »د؟يگويم چهي داني م«
  »! دهيترس ما ازآمدن حتماً«: گفت و زدي لبخند مانيسل
  ! مانيسل كن عجله -

  .افتاد راه به و شد بلند السالم هيعل امام
  .است كرده حمله گنجشك نياي هاجوجه بهي سم مار يك!  باش زود -
 و كـرد  ريـ گي سنگ به شيپا. رفتي كلفت و بلند چوب طرف به. ديپوش را شيها كفشي فور. كرد تعجب مانيسل
 و رفتيم باال واريد از كه ديد راي اهيس مار. رفت وانيا طرف به. زد دور را كلبه. برداشت را چوب. برخاست. افتاد

  .داديم تكان را زبانش
  ! كيجر!  كيجر كيجر -

 بزننـد  نوك مار به كردنديم يسع. شدنديم كينزد. دنديچرخيم مار سري باال گنجشك دو. خواندنديم هاجوجه
  .بكشانند خود دنبال به را او يا

. افتـاد  مار. ديكوب مار سرِ به محكم و برد باال را چوب. شد كينزدي فور مانيسل. انداختي سنگ السالم هيعل امام
  .كُشت را مار محكم  ضربة چند با مانيسل كه كند فرار خواستيم .زد حلقه خود دور

  .انداختي كنار چوب، نوك با را مار مان،يسل
. رفتنـد  و كردنـد  كيـ ج كيـ ج بـار  چنـد . آمدند گنجشك دو. برداشتي بيس و نشست السالم هيعل امام. برگشتند

 چـه  گنجشـك  كـه  ديـ ديفهم چطور شما«: ديپرس السالم هيعل امام از بعد» .كنند تشكر اند آمده حتماً« : گفت مانيسل
  »د؟يگو يم

  .بود قشنگ وي آب آسمان،. كرد نوازش را هابرگ و شاخ. ديوزي ميمال مينس. كردي تبسم السالم هيعل امام
 كرديم احساس. داديم تكان سر مانيسل. بود نيريش سخنانش. كرد صحبت به شروع آهسته السالم هيعل رضا امام
  .زنديم حرف او باي ا فرشته
  »؟ هستم نيزمي رو خدا  ندةينما مني دانينم مگر« : گفتي آرام به السالم هيعل رضا امام
  »! سرورم بشنوم، خودتان زبان از خواستمي م«: گفت و زدي لبخند. برداشتي ا وهيم مانيسل

  :شناسيريخت
  :آغازين صحنة

  .باغ به آمدن
   :غيبت

  .ها گنجشك النة طرف به باغ از) مانيسل( قهرمان حركت
  :نهي
  ».آورد باال را دستش) السالم هيعل رضا امام( بخشنده. ديبگوي زيچ خواستيم )مانيسل( قهرمان«

  :شرارت 
  .شيها جوجه خوردني برا گنجشك النة طرف به) مار( ريشر رفتن

  :نياز
  )ها گنجشك جوجه نجات(ي معنو ازين



 543/      )در ادبيات كودك و نوجوان(هاي رضوي  شناسانة داستان تحليل ريخت

  :دهندهربط رويداد اي گريميانجي
  .فرستديم هدف يافتن سمت به را) مانيسل( قهرمان ،كننده اعزام تيشخص عنوان به نجايا در كوچك گنجشك

  :عزيمت
  .است هاگنجشك بچه نجات كه هدفش سمت به حركتي برا) مانيسل( قهرمان ميتصم
  :بخشنده خويشكاري نخستين

  .كنديم ييراهنما هدف سمت به را) مانيسل( قهرمان كه) السالم هيعل رضا امام( بخشنده
  :قهرمان واكنش

 طـرف  بـه  و اطاعـت ) السالم هيعل رضا امام( بخشنده از )مانيسل( قهرمان و است مثبت) مانيسل( قهرمان واكنش
  .كنديم حركت گنجشك النة

  :جادو شيء دريافت
 النـة  طـرف  بـه ) مانيسل( قهرمان تيهدا موجب كه است بخشنده) يمعنو كالم ويي راهنما( نجايا در جادو ءيش

  .شوديم گنجشك
  :مشكل رفع

  .يابديم دست) ها گنجشك جوجه نجات و مار كشتن( هدفش به) مانيسل( قهرمان
  :بازگشت

  .مار كشتن از بعد) السالم هيعل رضا امام( بخشنده نزد) مانيسل( قهرمان بازگشت
  . السالم هيعل رضا ماما: بخشنده و گرييار// گنجشك: كننده اعزام// مار: ريشر// مانيسل: قهرمان :هاتيشخص
   1گفت؟ چه شيرها به امام

 ايستاده مجسمه مثل خود، جاهاي در دو به دو پوش سياه مأموران. كشيدند مي زبانه صدا بي و آرام قصر، هاي مشعل
 آرام كوچـك،  تختـي  بـر  او كنار در نيز  السالم هيعل رضا امام. كرد اي سرفه و شد جا جابه تختش روي مأمون. بودند
 انگـور،  از كه بود بزرگي سبدهاي ميهمانان جلوي. بودند فراگرفته خليفه ميهمانان هم را ها آن دور تا دور. بود نشسته
  . بود پر خرما و سيب انار،

  .گفت نمي چيزي كسي. كرد مي شوق يماجراي خاطر به و خنديد مي دلش در گويي. بود شادمان مأمون چهرة
. فرارسيده نقشه اجراي وقت كه فهميد. آمد خود به مهران ابن. انداخت مهران بن حميد به نگاهي زيرچشمي مأمون
 از خـالي  نگـاهي  او. بـود  ور شـعله  حسـادت  از آتشـي  هايش چشم در. انداخت سو آن و سو اين به نگاهي. برخاست
 موسـي،  پسـر  اي: گفـت  بگـذارد،  احتـرام  كه  آن بي و رفت حضرت جلوي بعد. كرد السالم هيعل رضا امام به احترام
  ! كني؟ مي تحميل آنان به بافي مي خيالت در چه هر و كني نمي را مردم مراعات ديگر حاال! است عجيب

 عباسـي  مـأمون  دربـار  بزرگان از يكي كه مهران ابن به شدند خيره تعجب با و كردند پچ پچ هم گوش در ميهمانان
  . نفهميده را او هاي حرف كه اين يعني. نگفت چيزي و زد ناداني به را خودش هم مأمون. بود

 وقت آن و دارد مي ارزاني بيشماري باران بندگانش بر بزرگ خداوند موسي، پسر است عجيب: داد ادامه مهران ابن
 خداونـد  نـزد  در خانـدانت  عظمـت  و شـكوه  خـاطر  به را آن بارش و دهي مي ربط خودت دعاي و نماز به را آن تو
  ! كرد مي زنده خداوند  اجازة به را پرندگان كه داني مي  السالم هيعل ابراهيم مثل را خودت انگار! پنداري؟ مي

 پاسـخي  او به و ماند ساكت هم باز  السالم هيعل رضا امام. دوخت هم به را مأمون قصر حاضران هاي لب سكوت،
  . نداد

                                                            

 .76-79صص ،)عليه السالم رضا امام زندگي از هاييداستان( كبوترها، مهربان دوست مالمحمدي، -1
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 خـدا،  بـزرگ   خليفـة  اجـازة  بـا : گفت و شد راست و خم خليفه جلوي و كرد بلندتر را صدايش بار اين مهران ابن
  . داد تكان سر مأمون. بگويم چيزي خواهم مي

 كـه  شيري دو اين به گويي مي راست اگر: گفت وطعنه تمسخر با و السالم هيعل رضا امام طرف برگشت مهران ابن
 كـار  ايـن  يقـين  بـه . كننـد  حملـه  مـن  به و شوند زنده تا بده فرمان اند، شده نقاشي عباسي مأمون حضرت جايگاه بر
  . فرستاد فرو ابرها  وسيلة به خداوند كه باراني آن نه تو، معجزة شود مي

 هايي چشم با نيز مأمون. برگشت او طرف به تعجب با ها نگاه. برخاست شود، معطل كه آن بي السالم هيعل رضا امام
  . نخورد تكان جايش از و نگذاشت عقب قدمي بود، خيال بي كه مهران ابن. شد خيره حضرت به شده گشاد
  ! بگيريد را پليد انسان اين شيرها، اي: زد فرياد شده نقاشي شيرهاي به رو ناراحتي با السالم هيعل رضا امام
 روي از را ميهمانـان  عجيـب،  اتفـاقي  ناگهـان . زد اي موذيانـه   قهقهة بود، بسته را هايش پلك غرور با كه مهران ابن
  . كرد بلند خود هاي تخت
 هـا  آن تا مهران ابن. رفتند قصر هاي ستون پشت ترس از ميهمانان. آمدند بيرون جايگاه از كنان غرش بزرگ، شير دو

  . بود نمانده مهران ابن  چهرة به رنگ حاال. رفتند جلو شيرها. لرزيد بدنش ديد، را
  .گرفت شيرها از چشم حيرت با بود، رفته فرو خود سرير بر كه نيز مأمون
 و بـاز  بار چند با را او زود خيلي و دريدند را مهران ابن  سينة بلند، جستي با شيرها. بود آرام السالم هيعل رضا امام
  . بلعيدند خود دهان كردن بسته

  . شد بلند گريختند، مي قصر ورودي درهاي از كه مأموراني و ها ميهمان داد و جيغ صداي
 امام به نگاهي ديگر شير. رفت طرفش به شيرها از يكي كه بود چسبيده تختش  دستة به لرزان و ريزان عرق مأمون

  . بدهد ها آن به نيز را مأمون به حمله فرمان امام تا بود منتظر او. انداخت السالم هيعل رضا
  . رفت هوش از و لرزيد و خورد تكان درنگ بي شير، ديدن با مأمون
  . برگرديد خود جاي به... است بس... ديگر است بس: گفت شيرها به رو السالم هيعل رضا امام

 چند و وزير كنار در رسيد راه از حكيم زود خيلي. درآمدند قبلي شكل همان به و بازگشتند خود جايگاه به شيرها
  . برود اندروني قصر به تا شد آماده داشت، آلود غم و زرد رويي كه مأمون. آورد هوش به را خليفه مأمور،
  : خورد گوشش به مأمون صداي شود، خارج قصر از آمد تا و انداخت شانه بر را عبايش نيز  السالم هيعل رضا امام

 از بـزرگ  كـار  ايـن  ،)ص( خدا رسول پسر اي. رهاكرد مهران بن حميد شر از را ما كه را خدايي گويم مي حمد -
  ! شما بر درود... شماست خود و )ص(  اكرم پيامبر تو جد اختيارات

  .رفت اندروني به لرزان و خميده قامتي با مأمون بعد لحظاتي

  :شناسي ريخت
  :آغازين صحنة
  .ببرند نيب از مردم نيب در را ،السالم هيعل رضا امام تيمحبوب كه نياي برا مهران ابن و مأمون كردن سهيدس
  :غيبت

  .مناظره مجلس سمت به خود محل از)  السالم هيعل رضا امام( قهرمان حركت
  :نهي
  .دانديم ،السالم هيعل ميابراه حضرت مانند را خود ،السالم هيعل امام كه مهران ابن كردني نه

  :خبرگيري
  )السالم هيعل امام از مهران ابن سؤاالت( پرسديم يسؤاالت) السالم هيعل رضا امام(قهرمان از) مهران ابن(ريشر
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  :فريبكاري
  .پردازديم ياغواگر به) مهران ابن( ريشر

  :همدستي
  .شوديم همدست مأمون با) مهران ابن( ريشر
  :شرارت
  )ياخالق ليرذا. (ببرد نيب از را السالم هيعل رضا امام تيمحبوب خواستيم كه) مهران ابن( ريشر نيدروغي ادعا

  :نياز
  .)دهد نشان) ريشر( مهران ابن به را خود مقام كهي ا معجزه دادن نشان به السالم هيعل امام ازين(ي معنو ازين

  :دهندهربط رويداد اي گريميانجي
  .شوديم خوانده مبارزه به ،)السالم هيعل رضا امام(قهرمان

  :آغازين مقابلة
  .بپردازد مقابله به كه رديگيم ميتصم ،)السالم هيعل رضا امام( قهرمان
  :عزيمت
  ).مهران ابن كردن هيتنب( مقصود به دنيرس جهت) السالم هيعل رضا امام( قهرمان ميتصم
  :بخشنده خويشكاري نخستين

) معجـزه  توسـط  خودش شناساندن(ي اصل هدفي سو به را) السالم هيعل رضا امام( قهرمان كه مهران ابن سخنان
  .كنديم روانه

  :قهرمان واكنش
 تـا  دهـد يمـ  دستور رهايش به) السالم هيعل رضا امام( قهرمان و است مثبت) السالم هيعل رضا امام( قهرمان واكنش

  .شوند زنده رهايش
  :جادو شيء دريافت
  .باشديم )السالم هيعل رضا حضرت( قهرمان معجزه جادو ءيش داستان نيا در
  :مشكل رفع

  .يابديم دست هدفش به) السالم هيعل رضا حضرت( قهرمان
  :كشمكش
  .پردازنديم مقابله به) مهران ابن(ريشر و) السالم هيعل رضا امام( قهرمان
  :پيروزي
  .خورديم شكست مبارزه در) مهران ابن(ريشر

  :بازگشت
  )مأمون(نيدروغ قهرمان به خودي بزرگوار و مقام دادن نشان و هدفش به )السالم هيعل رضا امام(قهرمان دنيرس
  :دشوار كار
  )پردهي رهايش نقش كردن زنده( شوديم خواستهي دشوار كار  )السالم هيعل رضا امام(قهرمان از
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  :مسئله حل
  .درنديم را مهران ابن و شونديم زنده السالم هيعل امام فرمان به رهايش

  :شناختن
  )پردهي رهايش نقش ساختن زنده و كردن معجزه با.( شوديم شناخته قهرمان
  :رسوايي
  .شوديم رسوا) مهران ابن(ريشر
  :شكل تغيير

 تشيمحبوب مردم نزد خود معجزة با( كنديم دايپ مردم نيب در ديجدي ظاهر و شكل )السالم هيعل رضا امام(قهرمان
  .)شوديم چندان دو

  :مجازات
  .شوديم مجازات)  مهران ابن(ريشر
 ابـن  سـخنان : كننـده  اعـزام // مأمون: نيدروغ قهرمان// مهران ابن: ريشر//  السالم هيعل رضا امام: قهرمان :هاتيشخص
  .رهايش: گرييار// مهران

   1شمع ماجراي
 اگـر . است دويده اي تازه خون دستانش رگ در كرد مي حس! شعف و شور در غرق بود؛ خوشحال سال ميان مرد
 را كـدام  پرسـيدند  مـي  بعـد  را امـام  عشـق  ديگـرش  دسـت  كف در و گذاشتند مي او دست يك كف در را دنيا همة
  »  !را امام عشق«: داد مي پاسخ خواهي؟ مي

 هـاي  شـعله  چشـمانش  در. آمـد  مـي  نظـر  به زيباتر شمع، نور پشت در السالم هيعل رضا امام داشتني دوست چهرة
  .  درخشيد مي مهرباني
 اميد جوانة دلش در بارها كه بار يك نه السالم هيعل رضا امام هاي حرف شب آن. كرد غرور احساس خود در مرد
  .  رساند خدا به را او و داد پرواز بال او به كاشت،

 سخني بار هر و كرد مي تبسم هايش حرف ميان در دايم امام. بود بزرگي سعادت برايش امام خانة در شدن مهمان
  .  بود جاري نور از جويباري گويي آنها از كه لبهايي شد؛ مي لبهايش در غرق مرد و آورد مي ميان به تازه

 ناخواسـته  مـرد، . آن بـه  شـد  خيره و ماند ساكت السالم هيعل امام. شد كوتاه آن شعلة و لرزيد شمع سوسوي ناگاه
 كنـار  را شـمع  كـرد،  دستي پيش  السالم هيعل امام. كند كوتاه را آن نخ خاكستر خود انگشت نوك با تا برد جلو دست
  »!نه شما«: گفت و كشيد
: داد ادامـه  كـرد  مي اصالح را شمع نخ داشت كه امام. كرد خيس دستارش زير تا را مرد پيشاني عرق، ريز هاي دانه

  »!بزنند كاري به دست مهمانانمان دهيم نمي اجازه كه هستيم كساني ما«
  .نداشت تمامي و بود محبت از نوسياقيا امام. افكند زير به سر مرد،

  :شناسي ريخت
  :آغازين صحنة

  .او خانة در شدن همانيم و السالم هيعل رضا امام خانة به آمدن
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  :غيبت
  .السالم هيعل رضا حضرت خانة به رفتن جهت به خانه از) انساليم مرد( قهرمان آمدن

  :نهي 
  .نخ خاكستر كردن كوتاه از السالم هيعل امام شدن مانع

  :ازين
  .السالم هيعل رضا امام پند و حينصا به ازين ؛ يمعنو ازين

  :عزيمت
  .السالم هيعل رضا امام نزد شدن همانيمي برا قهرمان ميتصم
  :بخشنده خويشكاري نخستين

  .كنديم ييراهنما را) انساليم مرد( قهرمان) السالم هيعل رضا امام( بخشنده
  :قهرمان واكنش

  )السالم هيعل رضا امام(بخشنده از) انساليم مرد(قهرمان و است مثبت)  انساليم مرد(قهرمان واكنش
  .كنديم اطاعت 

  :جادو شي دريافت
  .شوديم داده)  انساليم مرد( قهرمان به كه) السالم هيعل رضا امام(بخشنده) يمعنو كالم(يي جادو عامل

  :مشكل رفع
  .كنديم برطرف را ازشين) انساليم مرد( قهرمان
  :بازگشت

  .يابديم دست خود هدف به) انساليم مرد( قهرمان
 نـزد  مانـدن  به ازين: كننده اعزام//  السالم هيعل رضا امام: گرييار و بخشنده// انساليم مرد: قهرمان :ها تيشخص

  .روديم شمار به كننده اعزام شخص عنوان به او شدن همانيم و السالم هيعل رضا امام

   1ها دشنه برق
. بـود  هميشـه  از تـر  خشـن  طـيس   قيافـة  امـروز . كرد فكر طيس به و گرفت خود دست دو ميان را سرش غفاري
  .  آمد نمي در خونش برد فرومي شكمش به دشنه كسي. خون پيالة دو بود شده زردش چشمهاي
 خـدا  بـه «: گفـت  و كـرد  من من غفاري »غفاري؟ كجا! آهاي«: گفت و چسبيد را او يقة طيس كه بود پيش ساعتي

  »  !مرد باش داشته صبر! مكن ام خانواده و مردم شرمندة اين از بيش... ندارم
 چون بود ساختگي اش همه اما. شد مي بر روده داشت كه خنديد قدر آن. خنده زير زد پقي ناگهان خشمگين طيس
 بار چند! خواهم مي امروز همين«: گفت آلود اخم و تند نگاهي با و گزيد را سبيلش  گوشة و كرد عوض چهره فوري
  »!را جانت يا بده را پولم يا. مبخشيد را تو خواستي مهلت
 نگـاه  تمسـخر  با او به و بودند ايستاده دراز بيدي ساية زير كه هيكلي شت در مرد چند به انداخت نگاهي نيم بعد

  .كردند مي
 گـس  دهـان  در زبـان . خشكاند را غفاري ها دشنه از يكي دستة برق. داشتند قبايشان زير هاي دشنه بر دست مردها

  »!كن رهايم حاال... دهم مي مروزا... باشد«: گفت و چرخاند خود
  .سوخت او حال به دلشان گذشتند مي جا آن از كه زني و مرد چند و خنديدند قاه قاه آنها و شد دور زود غفاري
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 سـمتي  بـه  و باشـد  آويـزان  گـردنش  بـر  كه سنگين پتكي مثل كرد؛ مي سنگيني دستهايش ميان در غفاري سر حاال
  .زد مي تند تند گلويش زير  برآمدة نبض. نداشت را داشتنش نگه ناي. بغلتد

  .داشت حركت قصد و بود خوانده را صبح نماز او. بود خلوت مسجد
  غفاري؟ كجا به -

 آن روم مـي : گفتي غفار. اند رفته عريض به گفت موفق«: داد جواب مسجد مهربان خادم به حالي بي با و برگشت
  » .جا

 و بـود  دمـغ . رفت مي آرام آرام بايد را مدينه شهر بيرون در عريض روستاي تا. نشست خود فرتوت االغ پشت بر
  .  رسيد عريض به كه بود خيال و فكر در دايم و نكرد نگاه كس هيچ به. آشوب پر

 االغ از. رسيد كلبه نزديك تا كرد پرسي احوال دهاتي مرد چند با. شناخت مي را السالم هيعل رضا امام كوچك كلبة
  . كرد ميخكوب را او مردي گرم سالم ناگهان. آمد پايين خود
  !مني موال شما بر سالم - 

 تبسـم  امـا  بگويـد  را خود خواستة كشيد مي خجالت غفاري. پرسيد را حالش رويي خوش با السالم هيعل رضا امام
  .  زد كنار او دل از شرم پردة امام پرمهر
  !  كرده مردم رسواي مرا كه قدر آن كند مي پافشاري آن دريافت در و دارد طلبي من از طيس! شوم فدايت -

  .  رفت و» !تابرگردم بنشين«: گفت بعد و گذراند سكوت به را لحظاتي. شد غمگين السالم هيعل امام چهرة
 كوتـاه  و بـرد  مي حساب او از طيس. بدهد مهلت من به تا گفت خواهد طيس به زودي به حتما«: كرد فكر غفاري

  »  .آيد مي
 تمـام  كـه  نمازش. ايستاد نماز به غفاري. بود افطار وقت. نبود خبري امام از هنوز. شد مغرب تا نشست كلبه كنار

 جـا  آن امـام  كـه  جـايي  طرف برگشت. زد صدايش السالم هيعل امام كه برگردد و برخيزد خواست. شده دير ديد شد
  .  بود ايستاده

  !  بيا جا اين به -
 طـيس  اگـر  داد؟ مـي  جـوابي  چه السالم هيعل امام يعني. بود آشوب پر دلش. شد وارد و رفت كلبه طرف به فوري

  .  بود دردسر همين دوباره و نداشت پول او باالخره داد مي مهلت ديگر روز چند
 ندارم گمان«: گفت مهرباني با السالم هيعل امام. نشست كنارش و شد كوچك اتاقي وارد السالم هيعل امام  اشارة به
    »باشي؟ كرده افطار هنوز كه

  !  من موالي نه -
  .  بود برده ياد از را گرسنگي طيس به كردن فكر خاطر به غفاري. بياورد غذا گفت غالمش به السالم هيعل امام
 هـم  غالم. است نكرده افطار هم السالم هيعل امام شد معلوم. گذاشت السالم هيعل امام و او جلو بزرگي سيني غالم

  .  شدند مشغول سه هر و نشست آنها كنار
 بـراي  هسـت  هرچـه  و كـن  بلند را تشك آن«: گفت امام رفت مطبخ به و برداشت را سيني غالم وقتي غذا از بعد
  »  .بردار خودت

 روشـن  چشـمهايش . زد بـاال  را آن لبة فوري. انداخت بود نشسته رويش كه تشكي به نگاهي. كرد تعجب غفاري
  !  بود طال سكة از پر هميان. داد تكان و برداشت را آن خوشحالي با! بود آن زير سياه همياني. شد

 مدينـه  تـا  را او غالمـانش  از نفـر  چهـار  داد دسـتور  السـالم  هيعل امام. كرد پنهان خود قباي زير را آن كنان تشكر
  .  كنند همراهي

 بـاز  وقـت  آن نـد ببين شـما  غالمـان  بـا  مرا مسيب ابن شبگردهاي ميترسم! من موالي نه«: گفت و برخاست غفاري
  »!كنند مي خواستم
 غفـاري  كـه  جـايي  تـا  هـا غـالم  داد دسـتور  سـپس » !كند هدايت را تو خدا گفتي، راست«: گفت السالم هيعل امام

  .بروند همراهش خواست،
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 بـه  آنهـا  همـراه  و شد االغ بر سوار. زد بيرون كلبه از و كرد تشكر دوباره بوسيد، را السالم هيعل امام دست غفاري
. رفت خانه به زياد شوق با غفاري. بازگشتند هاغالم. برگردند كه كرد اشاره سپس. رسيد مدينه در شان محله نزديكي
 چهل درست. كرد خالي اتاق گليم روي را هميان. نمود روشن را كوچكي شمع. بودند خواب در فرزندانش و همسر

 بـراي  هـم  دينـار  بيست حاال و بود دينار هشت و بيست طيس به او بدهكاري. شد زده ذوق! بود طال دينار هشت و
  »  !شكر خدايا«: گفت و گرداند آسمان طرف به را پراشكش هاي چشم. ماند مي خودش

 آن روي گـويي . شـد  خيـره  آن بـه  خـوب . واداشـت  تعجب به را او آنها از يكي كه كند جمع را ها سكه خواست
» !خـودت  براي آن بقية و است مرد آن طلب دينار هشت و بيست«: خواند دقّت با را ها نوشته. بود شده نوشته چيزي
  .  گرفت اش گريه
  .  است آگاه دوستانش زندگي چيز همه از! بزرگواري موالي چه خدايا -

! واي«: گفت و گرفت دهانش به دست ديد را ها سكه تا. آمد اتاق به بود شده بيدار او گرية صداي از كه همسرش
    »مرد؟ آوردي كجا از

! كن نگاه«: داد جواب آرامش هق هق با و داد نشان همسرش به را ها سكه و گرفت باال را گريانش صورت غفاري
! دانـد  مـي  را چيز همه او اما است چقدر طيس طلب بودم نگفته كه خدا به سوگند. داده السالم هيعل رضا امام مواليم
  »  !كن نگاه

  .زد برق السالم هيعل امام نوشتة ديدن با چشمهايش. نگريست سكه به و زد زانو زن

  :شناسي ريخت
  :آغازين صحنة
  . همدستانش و سيط توسطي غفار راه كردن سد
  :غيبت

  .روديم )السالم هيعل رضا امام( بخشنده نزد ازشين رفعي برا) يغفار( قهرمان
  :نهي 

  !خواهم مي امروز همين:  ديگويم )يغفار( قهرمان به) سيط( ريشر
  :شرارت
. رديـ گيمـ  قـرار  ريشـر  دوستان تمسخر مورد و دهديم قرار فشار تحت قرضش خاطر به را قهرمان) سيط( ريشر

  )قرض پرداخت در ندادن مهلت و تمسخر(
  :نياز
  . بپردازد سيط به را شيبده تا پول به) يغفار( قهرمان ازين ،يازمادين

  :دهندهربط رويداد اي گريميانجي
  .فرستديم هدف سمت به را) يغفار( قهرماني بده كردن برطرفي برا پول به ازين

  :بخشنده خويشكاري نخستين
  .كنديم برطرف را)  يغفار( قهرمان ازين پول دادن با) السالم هيعل رضا امام( بخشنده

  :قهرمان واكنش
  .كنديم تشكر و اطاعت بخشنده از) يغفار( قهرمان و است مثبت) يغفار( قهرمان واكنش
  :جادو شي دريافت
  .شوديم داده) يغفار( قهرمان به) پول سةيك(يي جادو عامل
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  :غيب علم
  .داردي آگاه) يغفار(قهرمان ازين از) السالم هيعل رضا امام(گرييار
  :مشكل رفع

  .كنديم برطرف را ازشين) يغفار( قهرمان
  :شناختن

  .كنديم حاصل نانياطم) السالم هيعل رضا امام(گرييار داشتن بيغ علم و بخشش به) يغفار(قهرمان
  :بازگشت

  .يابديم دست خود هدف به) يغفار( قهرمان
  .ي بده و ازين :كننده اعزام//  السالم هيعل رضا امام: گرييار و بخشنده// سيط: ريشر// يغفار: قهرمان :ها تيشخص

   1مهم تصميم دو
 دلـش  در. نداشـت  آرام. بود افتاده گريه به نيز پاهايش و هادست گويي. پوشاند را ريان صورت اشك، نازك پردة
  .  آرام بي بود پا به طوفاني
  .  فشرد را دستانش و خواند دعا برايش گرفت، آغوشش در بار چند السالم هيعل امام
  .  ريخت مي پايش به داشت كه هرچه و بود مريدش هاسال كه مردي بود؛ السالم هيعل امام صميمي دوست او

 خود جاي در قرار بي هم اسب. بود ريان اسب افسار دستش در. كرد مي نگاهش خيره و در دم بود ايستاده غالمش
  .  جنبيد مي

 كـه  بيفتد راه خواست و آمد خود غالم طرف به. گرفت السالم هيعل امام از را نگاه آخرين و كرد خداحافظي ريان
  :  شنيد
  !  ريان -

 خود اتاق از ار سرش السالم هيعل امام. بود ارزشمند هم ديگر بار يك براي السالم هيعل امام ديدن. برگشت فوري
  .بود آورده بيرون
  !  ريان بازگرد -
    بازگردم؟ -
   »داريد؟ امري«: گفت كنان تبسم ايستاد كه امام اتاق جلو. فكر غرق و عجله با برگشت؛ چاه دور همان از
: گفـت  و گرفت او طرف به را آن تمام رويي خوش با السالم هيعل امام بود پول اي كيسه السالم هيعل امام دست در

    »بسازي؟ انگشتر خود دختران براي تا بدهم تو به درهمي چند كه داري نمي خوش آيا«
  .  بود نشده تمام هنوز السالم هيعل امام سخن گويي

 سـر  به عمرت كه گاه آن كنند كفن آن در را تو تا بدهم تو به خود هاي جامه از پيراهني كه داري نمي دوست آيا -
  آمد؟

  »!من موالي چرا... چرا«: گفت و برد جلو دست شگفتي با ريان
. غلتيـد  پيراهنش روي بر چشمانش گوشة از تازه و گرم اشك قطره سه دو. گرفت را خوشبو پيراهن و پول كيسة
  .  رفت بيرون خانه از غالمش همراه و داد جا خود اسب خورجين در را ها هديه و برگشت
 خواسـت  مـي . نگريسـت  مي خود آلود حزن و گرفته موالي به متفكرانه بود ديگر اسبي بر سوار سر، پشت از غالم
  .  نداشت را آن روي اما شده چه بپرسد

                                                            

 . 53-52صص ،)عليه السالم رضا امام زندگي از هاييداستان( من، غريب ماه مالمحمدي، -1



 551/      )در ادبيات كودك و نوجوان(هاي رضوي  شناسانة داستان تحليل ريخت

 درآورد را السالم هيعل امام پيراهن ريان. هم غالم. آمد پايين خود اسب از. ايستاد ريان نخلستان، يك هاي كناره در
 چـاه  كنـار  در او از دورتـر  و گرفـت  فاصـله  غـالم  از. گذاشت خود جاي در را آن سپس. گريست آهسته و بوييد و

  .  شد بلند اش گريه هاي هاي و رفت كوچكي
 اي كه فرموده چه مواليمان ارباب؟ شده چه«: پرسيد نگراني با و رفت او كنار. نياورد طاقت غالم. گذشت دقايقي

    »ايد؟ گشته پريشان چنين
 يكي. داشتم مهم تصميم دو بروم السالم هيعل امام ديدن به خداحافظي براي كه اين از پيش امروز من«: گفت ريان

 براي را پولي كه آن ديگر و كنند كفن آن در مرا بازماندگانم تا بگيرم وفاتم روز براي يادگار به او از را پيراهني كه آن
 فرامـوش  كـه  بـودم  محـزون  قـدر  آن خداحافظي وقت اما. بخرم انگشتر دخترانم براي آن با و بستانم ايشان از تبرك
 شـك . آورد يـادم  بـه  بودم برده ياد از و خواستم مي كه را چيزهايي همان درست السالم هيعل امام آمدن، وقت. كردم
  »  .است باخبر خوبي به مريدانش دل حال و ها خواسته همة از او كه ندارم

 غريـب  و مظلـومي  چقـدر  كـه  واي اي«: گفـت  بلنـد  و زد خود صورت بر دست با ريان. شد هم در غالم  چهرة
  » ...!من موالي

  :شناسي ريخت
  :آغازين صحنة

  .السالم هيعل رضا امام از شدن جدا خاطر به) انير( قهرماني ناراحت
  :غيبت

  .كنديم حركت السالم هيعل امام با داريد جهت به خود وطن از) انير( قصه قهرمان
  :نهي

  !!بازگرد! انير) السالم هيعل ارض امام( بخشنده
  :نياز
  )السالم هيعل امام ازي راهنيپ و پول به ازين(ي ماد ازين

  :دهندهربط رويداد اي گريميانجي
  .سازديم رهنمون هدفش سمت به را او) انير( قهرماني درون افكار و ندا

  :عزيمت
  .رديبگ يادگار به السالم هيعل امام ازي راهنيپ كه نياي برا) انير( قهرمان ميتصم
  :بخشنده خويشكاري نخستين
  .فرستديم هدفي سو به را) انير( قهرمان كننده اعزام شخص عنوان بهي درون افكار
  :قهرمان واكنش

  .كنديم قبول را هاهيهد و كنديم اطاعت بخشنده از) انير( قهرمان
  :جادو شيء دريافت
  .دهديم قهرمان به كه است) السالم هيعل رضا امام( بخشنده،ي هاهيهد جادو ءيش
  :غيب علم

   انير ميتصم از السالم هيعل امامي آگاه و علم
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  :مشكل رفع
  .يابديم دست هدفش به) انير( قهرمان
  :بازگشت

  .خود وطن به) انير( قهرمان بازگشت
  . السالم هيعل رضا امام: بخشنده و گرياري// يدروني ندا: كننده اعزام// انير: قهرمان :هاتيشخص
  :هاخويشكاري) الف

 علـم ( ديجدي شكاريخو يك به آن در كه است شرح نيبدي رضو  داستان هفت در رفته كار بهي هايشكاريخو
 : اميافته دست مقاله نيا در) بيغ

  )يك شمارة جدول: (ها خويشكاري انواع
 

يشكاريخو بسامد بسامد فيرد يشكاريخو فيرد
17 كشمكش 2 20 نيآغازصحنة 1 
18 يروزيپ 1 1 بتيغ 2 
19 ازين رفع 19 11 ينه 3 
20 بازگشت 1 5 ينهنقض 4 
21 بيتعق 1 1 يريخبرگ 5 
22 ييرها 1 1 يخبرده 6 
23 يناشناختگ 1 1 يبكاريفر 7 
24 هيپاي بي ادعاها 1 3 يهمدست 8 
25 دشوار كار 4 17 شرارت 9 
26 مسئله حل 4 19 ازين 10 
27 شناختن 2 4 يگريانجيم 11 
28 ييرسوا 1 9 نيآغازمقابله 12 
29 شكل رييتغ 5 7 متيعز 13 
30 مجازات 3 15 بخشندهيشكاريخو 14 
31 بخشش 1 8 قهرمانواكنش 15 
32 بيغ علم 8 16 جادويشافتيدر 16 

  
 يا مشكل رفع جادو، ءيش افتيدر قهرمان، واكنش گر،ييار با داريد ن،يآغاز تيوضع ها،ي شكاريخو نيا انيم در

 هـا داستان در متنوع طور به هايشكاريخوي باق اما دارد؛ وجود هاداستان اتفاق به بيقر تياكثر در قهرمان،ةتوب از،ين
  .است آمده

ي هـا يشـكار يخو در  بيغ علمي شكاريخو. ندارد هاداستان نيا دريي جا چيه ،يعروس كردن، داغ ،يمكان انتقال
  .بود رفته كار به غالباً بودنشاني مذهب به توجه با هاداستان نيا در اما ندارد،ي گاهيجا پراپ
 و كـودك  اتيادب دري رضوي هاداستان در رفته كار بهي هايشكاريخوي برخ درمورد مختصري حيتوض نجايا در

  .ميآوريم نوجوان

  :آغازين صحنه )1
ي سـاز  نـه يزم بـدون  غالبـا  و روديم ياصل موضوع سراغ جمله يك باي گاه مقدمه بدوني راو هاداستان اكثر در
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 ريشـر  يـا  قهرمـان  ةدربـار ي اطالعـات ي راو نيآغـاز  تيوضـع  در. شـود يمـ  شـروع  نيآغـاز  صحنه با داستان .است
 تيـ اهمي داراي شناسـ  ختير نظر از را آن اما.آوردينم حساب بهي شكاريخو يك را نيآغاز تيوضع پراپ.دهد يم
ي راو و .اسـت ي شـكار يخو يك حكم در نيآغاز ةصحني رضوي هاداستان ازي توجه قابل تعداد در.دانديم ياديز
 وقـوع  و داسـتان  حركـت  موجـب  شـرارت  يـا  حادثـه  آن كه ديگويم سخني تيموقع يا وي شرارت يا حادثه از آن در
  .شوديم يبعدي هايشكاريخو

  :نياز )2 
 يـا  استي معنو ازين اي شتريب كه. آوردي درم حركت به را داستان كه ميشويم مواجهيي ازهاين با هاداستان آغاز در
 ازين بهي اجمالي نگاه ريز در. شوديم دهيد داستان تيشخص جان نجاتي برا ازين وي جسم ازين مورد دو در وي ماد
 .شوديم انداخته هاداستان در

  )دو شمارة جدول( :هاداستان در نياز خويشكاري
  

داستاننام ازين فيرد
جداگانهسفرة يمعنوازين 1
آهوضامن ي معنوازين 2
گنجشكومار يمعنوازين 3
گفتچهرهايشبهامام يمعنوازين 4
شمعيماجرا يمعنوازين 5
هادشنهبرق يمادازين 6
مهمميدوتصم يمعنو وي مادازين 7

  : جادو شيء) 3
 ميتصـم  دو و هـا دشـنه  برق( داستان دو در. رديگيم صورت يكسان ةويش چند به جادو ءيازش استفاده يا افتيدر
ي معنـو  جـادو  ءيشـ  هـا داستان شتريب در. دهديم قهرمان به گرييار كه شوديم محسوب پول سهيك جادو ءيش) مهم

 وانـات يح با كردن صحبت و كردن رام و سراپرده رانيش ريتصو كردن زنده اندرز، و مانهيحك سخنان دعا، مثل است؛
 بـا  كـردن  صـحبت  يـا  و ريشـ  ريتصو كردن زنده مانند السالم هيعل رضا امام ي هاكرامت كه است ذكر به الزم. است

 رايـ ز اسـت؛  نشده گرفته نظر در ميبگذار كرامت مثال عنوان به را نامش كه جداي شكاريخو يك عنوان به  واناتيح
 قهرمـان  بـه  كمك جمله از اهدافش به دنيرسي برا آن از گرييار كه ميا داده قرار جادو ءيشي شكاريخو جزء را آن

 .كنديم استفاده
 ييراهنمـا  راي و گوناگوني هاوهيش به كالمش با بلكه دهد،ينم قهرمان به را ءيش گرياري يرضوي هاداستان در

 ءيشـ  غالبـاً  هـا داستان نيا در كه نيا گريد ةنكت. شوديم ازشين رفع موجب ميمستق ريغ يا ميمستق طور به و كنديم
 گرفـت يم گرييار از را جادو ءيش قهرمان كه انيپري هاقصه برخالف شود؛يم برده كار به گرييار خود توسط جادو

  .گذاردينم سر پشت جادو ءيش افتيدري براي دشوار كار يا آزمون چيه قهرمان برد،يم كار به خود و
  )سه شمارة جدول( :هاداستان در جادو ءيش نوع كاركرد
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  جدول شماره سه
  

داستاننام ازين فيرد
جداگانهسفرة مانهيحك سخنان 1
آهوضامن شفاعت 2
ماروگنجشك هاجوجه دادن نجات 3
گفتچهرهايشبهامام )كرامت( معجزه 4
شمعيماجرا مانهيحك سخنان 5

هادشنهبرق سةپوليك 6
مهمميدوتصم مانهيحك سخنان 7

  :شرارت )4
 ليـ رذا قهرمـان،  قتـل  وي نـابود  ،يدزد ش،يخو زمان  امام شناخت عدم و جهل زور، و شكنجه شامل هاشرارت

 گرييـار  و قهرمان هيعل عه،تهمتيشا پخش بد، افراد باي نينش هم قرض، در ندادن مهلت و تمسخر: چون همي اخالق
 ازي بعضـ  در و) شـمع ي مـاجرا  و مهم ميتصم دو( نداشت وجود شرارت داستان دو در كه است ذكر به الزم. است

. شوديم مرتكب قهرمان ،را اش عمده بخش شد،يم مرتكب ريشر كه پراپ نظر برخالف زين هاشرارت زين هاداستان
 گرييـار  و شـد يمـ  مرتكبي انگار سهلي رو از و ناآگاهانه بود قهرماني سو از شرارت كه جا هر) جداگانه سفرة(

يي جاهاي رضوي هاداستان در. ببرد نيب از راي اخالق لهيرذ آن تا ديايب قهرمان كمك به كه دانستيم موظف را خود
  .كرديم كمك او به قهرمان خواست بدون اغلب گرييار شد،يم شرارت مرتكب ريشر كه

  :قهرمان واكنش) 5
. اسـت  مثبـت  گرياريي يـ راهنما و كمك برابر در هاداستان نيا در شهيهم قهرمان گفت ديبا قهرمان واكنش بارةدر

 جـادو  ءيشـ  هاداستان اكثر در. ستين گرييار برابر در قهرمان واكنش به محدود فقطي رضوي هاداستان در  واكنش
 آهـو  ضـامن  و جداگانـه  سـفرة  داسـتان  در مـثالً  .هستند مثبت هاواكنش كل در. دارد مثبت واكنش قهرمان مقابل در

  . است مثبت واكنش

  : غيب علم) 6
 و اسـت  خبـر  با هاآن ندهيآ و افرادي درون اسرار ازي لدن علم به بودنش وصل به توجه با گرييار هاداستان اكثر در

ي ماد چه ازشانين رفع جهت در و بخشديم هاآن به كنند درخواست او از نكهيا بدون اغلب دارند، ازين كهي درمواقع
 مذهب كهيي هاداستان در اما. ندارد وجود شماردي برم پراپ كهي موارد دري شكاريخو نيا. كوشديم يمعنو چه و

 السـالم هيـ عل رضا امام كه مهم ميتصم دو داستان مانند .كرد مشاهده را كاركرد نيا توانيم كنديم فاياي ا عمده نقش
  .است آگاه انيري درون تين از

  : پاياني وضعيت) 7
 بـا  داستاني ابتدا در اگر. شوديم برطرف بود مواجه آن با داستاني ابتدا در قهرمان كهي مسائلي انيپا تيوضع در
 كهي توجه قابل تعداد در و يابد انيپا اويي رسوا يا رويشر مجازات با است ممكن شرارت نيا م،يباش مواجهي شرارت

 بـه  كـه ي طـور  بـه  گـردد يمـ  بـاز  خـود ةكرد از و شوديم اشتباهش متوجه  قهرمان است قهرماني سو از هاشرارت
  .انجامديم  اتيخلق رييتغي شكاريخو

 آغـاز ي سؤال با داستان آغاز در اگر. شوديم برطرف كمبود يا ازين سرانجام باشد شده آغازي ازين انيب با داستان اگر
  .شوديم برطرف سؤال آن گرييار دستورالعمل و پند با باشد شده



 555/      )در ادبيات كودك و نوجوان(هاي رضوي  شناسانة داستان تحليل ريخت

  : هاشخصيت) ب
 نيـي تب بـه  انيپري هاقصه دري شكاريخو يك وي س نييتع با خود كتاب در پراپ شد، گفته نيا از شيپ كه چنان
  :پرداخت داستاني هاتيشخصي اصل ةدست هفت

  .ياوران يا قهرمان دوستان دارنده، ليگس بخشنده، خانم، شاهزاده گر،ييار ر،يشر ن،يدروغ قهرمان يا و قهرمان
 قيتحق نيا در. شد مطالعه وي بررس داستان هفت ،يرضوي هاداستان در هاتيشخص انواع نييتع و شناختي برا
 حـذف  تـوان يم يراحت به را دارنده ليگس يا گري انجيم شماردي برم پراپ كهيي ها تيشخص انيم از كه شد آشكار
 ازي اريبسـ  در 1».فرسـتد يمـ  يشرارت دفع اي يكار انجام دنبال را قهرمان ت،يشخص نيا كه داشت دهيعق پراپ«. كرد

 هاآن دفعي براي شرارت از اطالع با اي يازين درك با قهرمان خود و شودينم دهيدي تيشخص نيچني رضوي هاداستان
 آمـدن  ديـ پد و حـوادث ي ريـ گ شـكل  دري كمرنگـ  اريبسـ  نقش تيشخص نيا گر،يدي سو از. روديم گرييار نزد به

  .آوردينم وجود بهي خاص مشكل چيه نبودنش و دارد كاركردها
 مشـاهده  خـانم  شـاهزاده  جز به را هاتيشخص ةهم بايتقر هاداستاني كوتاه رغمي عل شدهي بررسي هاداستان در

 اكثـر  در كـه  هسـتند  »گرييـار  ر،يشـر  قهرمـان، «هـا  داستان نيا در ژهيوي هانقش و هاتيشخص نيتر عمده. ميكنيم
 و گـر  ييـار  تيشخصـ . مينـ يبينمـ  را ريشر كه مهم ميتصم دو و شمعي ماجرا داستان جز به دشويم دهيد ها داستان

  .افزود باال فهرست به ديبا زين را قهرمان گر ييار

  :قهرمان) 1
 صـفت  ؛يعروسـ  بخشـنده؛ ي خواسـتها  در برابـر  در واكنش جستجو، به رفتن: از متشكل قهرمان، اتيعمل حوزة«

ـ ن و اقـدامات  و دارد وجود هاداستان ةهم در قهرمان تيشخص 2»است جستجوگر قهرمان مشخصة سلسـله ي و اتي 
  .آورديم وجود به را اتيحكا حوادث
 از و شـود يمـ  انـد ي اخالق ليرذا زمره در وي معنو لباغ كهي شرارت به منجر خود جهل با قهرمان موارد اكثر در
ي برخـ  در جداگانـه،  سـفرة  داستان مانند. شوديم متحول گرييار رفتار و گفتار با كه است لغزاني هاتيشخص جمله
  .رهايش داستان مانند ،پردازديم شرارت با مقابله به كه است گرييار همان قهرمان زين موارد

  : شرير) 2
 3».بيـ تعق قهرمان، با كشمكش ازي گريد صورت هر يا جنگ شرارت، از است متشكل كه ر،يشر اتيعمل حوزة«
 داسـتان  ماننـد . كنديم توبه بعد و زنديم شرارت به دست ندانسته كه است قهرمان همان غالباً ريشر هاداستان نيا در

 مجـازات ) مهـران  ابـن ( ريشـر  كه رهايش داستان مانند ؛است رانيام از يا و خلفا از ريشر گريدي جاها در. آهو ضامن
  .شود يم

  :گراريي)3
 تمـام  در بـاً يتقر. اسـت  »گرييـار «دارد هـا داستان نيا دري محور نقش كه گذار ريتأث و مهمي هاتيشخص ازي يك
 و تيـ حما را قهرمـان ي نوع به كه شوديم دهيد دهندهي يار وي كمك عنصر يك عنوان به گرياري يرضوي هاداستان
 هـا داسـتان ةهم در گرييار. ندارديي ماورا ويي جادوةجنب شهيهم تيحما وي يار نياي ول كند،يم يكارساز را مشكل
 بـا  بلكـه  دهـد ينم جادو ءيش او به لزوماً و ،كنديم داريد او با قهرمان كه هستند السالم هيعل رضا امام مقدس وجود

                                                            

 .192-193 صص ،پريان هايقصه شناسيريخت پراپ، -1
 .163ص همان، -2
 .162ص همان، -3
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 بـدون  گرييار شد گفته كه طور همان. شوديم حل مسئلهي وي هاييراهنما با و. كنديم ييراهنما را قهرمان كالمش
شـرارت  وجـود  بـا  را ريشري حت و) مهم ميتصم دو داستان(. كنديم عطا او بهي كالم اي يا هيهد قهرمان درخواست

  .)كنديم عفو را مأمون كه رهايش داستان(.بخشديم اريبسي ها
 و ميپـرداز يم شوديم مرتكب ريشر كهيي ها شرارت نوع انيب و هاداستاني هاتيشخص نام انيب به ريز جدول در
 و قهرمان گري يار. است شده تكرار  گرييار ر،يشر قهرمان، تيشخص سه هاداستان دراكثر. مينيبيم را هانقش بسامد

  . دارند را بسامد نيكمتر  گرييار گري يار و ريشر گري يار
  )چهار شمارة جدول: ( هاداستان در رفته كار بهي هاشخصيت

  
 قهرمانگرييارشرارتريشرقهرمان داستان نامفيرد

 نيدروغ
   گرييار كننده اعزام بخشنده

 ريشر
  گرييار

 قهرمان
   گرييار
 گرييار

 ليرذاثروتمند مرد جداگانه سفرة1
 ياخالق

 - - - يدروني ندا امام-امامغرور

  دوستان - - يآزاد ازبهين امام-امامآهوكردنرياساديص امام آهو ضامن2
 امام

بـهشدنكينزدمارمانيسل گنجشك و مار3
 گنجشكالنة

 - امام - گنجشك امام-امام

 رهايشـ  به امام4
 گفت چه

 سخنان امام-رهايشاهانتمهرانابن امام
 مهرانابن

 - رهايش مأمون

 به ازين امام-امام--انساليم مرد شمعي ماجرا5
 شدنهمانيم

 - امام 

مهلتوتمسخرسيطيغفار ها دشنه برق6
 قرضدرندادن

  دوستان ازين امامامام
 سيط 

- - 

 غالم - - ازين --امام-- انير مهم ميتصم دو7

  

  :گيرينتيجه
 در نوجوانان و كودكاني برايي الگو و شاخص وجود و نوجوان و كودك اتيادب ةحوز دري بررس تياهم ليدل به

 همگـان ي برا كامليي الگو و تيشخص كه السالم هيعل رضا امامي هاداستاني شناس ختير وي بررس به ما نيسن نيا
  :است ريز شرح به وار خالصه آن جهينت. ميپرداخت است
 يا كمبود ندهد، رخي شرارت كهي صورت در و شوديم شروع ريشر يك شرارت با داستان پراپي شنهاديپ نظام در 

 مهـم  از،يـ ن و كمبـود  يا شرارت وقوعي يعن نوع، دو نيا. اندازديم حركت به را داستان ،يكس اي يزيچ داشتن به ازين
 اگـر . دارد مناسـبت  روست روبه آن با قهرمان ابتدا در كهي ازين با ،يفقدان هر رفع. هستندي مقدماتي هامشكل نيتر

 و دعـا  بـا باشـد، ي معنـو  ازيـ ن اگـر  و يابـد يم بهبود است ماريب اگررسد،يم منال و مال به انيپا در است ريفق قهرمان
  .شوديم حل گرياريي يراهنما
 و زنـد يمـ  جـا ي اصل قهرماني جا به را خود معموالً نيدروغ قهرمان برشمرده، پراپ كهيي ها تيشخص انيم در
 را ريشـر  و نيدروغـ  قهرمـان  تيشخص. داردن را هاآن دادن انجام شجاعت و اقتيل كه شوديم ييكارها انجامي مدع

. سـت ين سـاز  مشـكل  و زيآم شرارتي رفتارها جزي زيچ نيدروغ قهرمان عملكرد را،يز كرد ادغام درهم توانيم زين
 وقـوع  با استي عيطب. كنديم آغاز رايي جستجو و حركتي گرفتار رفعي برا قهرمان مشكل، آمدن وجود به از پس
 رفـع ي برا اگر مثالً. دهديم رخ داستان در آن با مرتبط و متناسب حركت ،يفقدان هرگونه شناخت يا شرارت نوع هر
  .كنديم تالش ازين كردن برطرفي برا قهرمان است الزمي پول ازين

 ريتـأث  نيا از هم هاقصه. دارد نفوذ قوم نياي زندگي هاجنبه تمام در و است انيرانياي اعتقادي هاهيپا جزء مذهب
 و دارديي مـاورا يي  جـادو ي كاركردهـا ،يمـذهب  تيشخصـ  يك عنوان به السالم هيعل رضا امام. اند نمانده بينصي ب



 557/      )در ادبيات كودك و نوجوان(هاي رضوي  شناسانة داستان تحليل ريخت

 بـه  قهرمـان ) رهايشـ  داسـتان ( ؛ داستان يك در تنها و دهديم ييار دشمنان بر غلبه و مشكالت از گذر در را قهرمان
 آخـر  بـه  را داسـتان  و ديـ آيمـ  بر مشكالت پس از شيخوي خردمند و شجاعت، قدرت، از گرفتن بهره با ويي تنها
يي نهـا  گرييـار . (اسـت  السالم هيعل رضا امام مبارك تيشخص وجود قهرمان كه بودهيي جاها در هم آن كه رساند يم

 هيعل رضا امام(گرياري ييار و كمك ازمندين ،قهرمان موارد، ريسا در.)اوست جانب از هست چه هر كه است خداوند
 يا بخشنده با راه در و كنديم راترك خانه قهرمان مشكل، بروز از پس كه كنديم ديتأك پراپ ضمن در. است) السالم

  . كنديم افتيدر كمك و مالقات گرييار
 انيـ پري هـا قصـه ي شناسـ  ختير كتاب در پراپ ةچهارگان نيقوان ازي كي:گفت ديبا زين كاركردهاي توال مورد در
 و نـدارد  وجـود  كاركردهـا ي تـوال  نيـي تعي براي نيمع ةقاعد چيه ،يرضوي هاداستان در. كاركردهاست كساني يتوال
 خالق نظام در كه استي عيطب كامالً. كرد ميتنظ هاآن آمدن همي درپ بيترتي براي مستند و قيدقي الگوها توان ينم

ـ  در را عناصـر  شـنوندگان،  احـوال  گرفتن نظر در با و شيخو ةحافظ و قهيسل بنابري راو هر،ييگو قصه مانند  و شيپ
  .بردينم ييجا به راه كاركردها كردن مند قاعده و درآوردن نظم بهي برا تالش رو نيا از. كند اضافه يا حذف پس،
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