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  چكيده
شناسي رويكردي نو در مطالعة ادبيات داستاني است و درپـي يـافتن دسـتور زبـان     روايت

هاست. نظرية روايت و ساختار آن ،داستان، كشف زبان روايت، نظام حاكم بر انواع روايي
اسـت. جسـتار    تأملي مواجـه بـوده   در دهة اخير در مطالعة انواع مختلف ادبي با اقبال قابل

گـر  كاري و هفت كـنش خويش 31شده در قالب  با مطالعة موردي در الگوي ارائه ،حاضر
هـاي   اثـر والديميـر پـراپ، پـژوهش     انيـ پر يهـا قصـه  يشناسختيرشده در كتاب  ارائه
هـايي  و آسيب كرده است نامه و مقاله، با رويكرد تحليلي بررسياعم از پايان را، شده انجام

اسـت،   شده بوده هاي انجامها و پژوهشتحقيق ةگذر كاربست اين نظريه متوج را كه از ره
 ... مطالعه كرده و ،تطابق نظريه با متن، عدم درك درست از روايت  از نظرگاه تطابق يا عدم

در حـوزة متـون روايـي بـا      پـراپ  ةنظريـ دهـد اگرچـه   است. حاصل پژوهش نشان مـي  
 تاكنون براي فهـم  است كه هاييترين تالشيكي از مهم فولكلوريك)زيرساخت عاميانه (

، الزم است متناسب با مـتن و بـا توجـه بـه     استانجام گرفته كاركردها در ادبيات داستاني
شده صورت گيرد. حاصـل   ارائه  هايي در الگويعديلتو مقتضيات جامعة موردمطالعه جرح

شناسـي از   حـوزة روايـت   هـاي مشـابه در  سازي ايـن نظريـه و نظريـه   كه بومي سخن اين
توجه به ايـن امـر بسـياري از      روايي است و بدون ـ ضروريات پژوهش در متون داستاني

آمـده بـا ترديـد و     دسـت  صحت يا سقمِ نتايج به شده ازنظرِ هاي انجامتحقيقات و پژوهش
  دي همراه خواهد بود. دهاي متعابهام
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 مقدمه. 1

هاي ادبيات ما با انواع صورت. گرددبرمي ه هاي اوليسدهنويسي در كشور ما به تاريخ داستان
ة نويسـي جديـد كـه از دور   و روايت آشناسـت ولـي داسـتان    ،حكايت ،چون افسانه روايي

تر نگاهي به گذشته و آثار شروع شد كمآثار غربي و تقليد از اين  ةمشروطه به بعد با ترجم
مردم جاكه . ازآنرودنويسي پيش ميسوي داستان روند ادبيات امروز به آن ميراث كهن دارد.

هاي مختلف در داسـتان كوتـاه و بلنـد    صورت خود را به ةانعكاس زندگي و حوادث جامع
. اين اقبال ازسوي داردشايسته  يهاي مختلف داستاني اقبالوشتن در شكلامروزه ن ،يابندمي

هـاي گونـاگون   هاي مختلف و سبكنويسان ما با تكنيكداستانكند كه مخاطبان ايجاب مي
تا با گذشت زمان جامعة ادبي شاهد خلق آثاري باشد كه بتواند در  نويسي آشنا باشندداستان

  پرداختن به موضوعات ،ترديد  يكنار آثار موفق جهاني جايگاهي درخور براي خود باز كند. ب
چه كه ، آنشود ميخود منجر به اقبال مخاطبان ن خودي و غيره به ،اجتماعي، فرهنگي، سياسي

ه گفـتنِ موضـوعات يادشـده اسـت و     چگونامروز در مركز توجه نويسندگان موفق است، 
  بخشد.  فزوني ميسوي آثار داستاني  ندگان را بهاشتياق خوانهمين عامل است كه 

  
 له و ضرورت پژوهشمسئبيان . 2

هـاي  است و آثـار ادبـي از ديـدگاه    معاصر كه نقد ادبي در كانون توجه قرار گرفته ةدر دور
ادبيات داستاني براساس ة تحليل و بررسي آثار نويسندگان در حوز شود، ميمختلف بررسي 

بـا  ثر واقـع شـود.   ؤتـر ايـن آثـار مـ    تر و عميـق تواند در شناخت بيشهاي جديد مينظريه
تـر نمايـان   هاي نهفته در اين آثـار بـيش  هاي ادبي مدرن نه فقط ارزشگرفتن از نظريه  كمك
بـر   در آثار ديگر خود و آثار بعـدي، ديـدي مبتنـي    ،شود تا نويسندگانكه سبب مي شود مي

با آگـاهي   دست يابند. درك بهتري از متن آثاربه اصول علمي داشته باشند و خوانندگان نيز 
  شود. ول و قواعد علمي است كه جذابيت آثار براي مخاطب دوچندان مياز اين اص
  عي مركزيت روايت در فرهنگ شدهدتر مروز بيشادبي و فرهنگي روزبه ةنظري ،امروزه

است. استدالل هم اين است كه داستان ابزار اصلي ما براي درك امور است، چه به اين دليل 
يا به ايـن دليـل كـه بـه      رسدبينيم كه به جايي ميمياي رونده كه زندگي خود را مسير پيش

 معاصـر  رويكردهاي. يكي از )111 : 1385(كالر،  گذردگوييم كه در جهان چه ميخود مي
ـ   ز ا كـه  اسـت  )narratology( شناسـي روايـت  و  )morphology( شناسـي ريخـت ي نقـد ادب
هـاي  تـرين جنـبش  ساختارگرايي يكـي از مهـم   آيد.شمار مي بههاي ساختارگرايي زيرشاخه
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وتحليل آثار ادبي ايفا  هاي اخير نقش مهمي در تجزيهاست كه در دهه) formalist(فرماليستي 
لـف و باورهـاي او، چگـونگي فهـم     ؤكه بـه زنـدگي م   آن ياست. منتقد در اين شيوه بكرده

 بـه  اًصـرف  دست توجـه كنـد   ازاينو نكاتي  ،ثر متقابل جامعه و متنأثيروتأا تيخواننده از اثر 
پس  ،پردازد. محقق در اين الگوهاي روايي ميمندي و توصيف سازهارزيابي ويژگي روايت

ترين واحدهاي ساختاري، روابـط متقابـل ميـان ايـن واحـدها و      في كوچكراز كشف و مع
وتحليـل سـاختاري روشـي تجربـي و      كند و با تجزيـه ها را بررسي مييب آنكچگونگي تر

هـاي  وسـقم آن را امتحـان كـرد و يافتـه     تـوان صـحت  دهد كه مـي برمبناي آزمون ارائه مي
ها (ازجملـه نظريـة   جاكه بسياري از نظريه. ازآنكرد گيريو نتيجه بنديدستهآمده را  دست به

اسـت،   پردازان ارائه شدهات فرهنگي نظريهيپراپ و گريماس) متناسب با آثار ادبي و مقتض
اين قبيل از تحقيقات ادبي اسـتنباط و اسـتخراج و    دادن ين گام ضروري در انجامبنابراين اول
هايي از نظريـه كـه قابليـت تطـابق دارد     بخش يا بخش از هاست تاسازي نظريه سپس بومي

  .شوداستفاده 
هاي حسـاس  و روح فكرانتوان عصر رمان خواند. بسياري از روشندوران معاصر را مي

ها با اقبال زيـادي درميـان   كنند. رمانقالب رمان بيان مي نظريات خود را درها و زمان انديشه
ات هاي ادبيـ هاي اخير آثار زيادي در زمينهكه در سالاست. باآن رو شدههقشر خوانندگان روب

نويسي اسـتفاده  داستان موفقاين آثار به يك ميزان از الگوهاي  ة، هماست خلق شده استانيد
هـاي  و تبيين اصول صحيح كاربست نظريه و تحليل منصفانه و علمي آثار ادبي نقداند. نكرده
شود و نويسـندگان جـوان را بـا معيارهـاي     برد و ارتقاي كيفيت اين آثار مي شباعث پيادبي 

هـاي  ضمن بررسي پـژوهش  ،بنابراين جستار حاضركند. ادبي آشنا مي آثار شاخص آفرينش
  داند:  اسي پراپ، ضرورت خود را در مطالعة نكات زير ميشنشده براساس نظرية ريخت انجام
 الگوهاي پراپ.شده با  متون داستاني تحليلبررسي ميزان انطباق يا عدم انطباق  ـ

 با الگوي پراپ.شده  متون داستاني مطالعههاي ساختار ها و تفاوتكشف شباهت ـ

متون شناسي براي نقد و تحليل شناسي و روايتهاي ريختاز روشصحيح  ةاستفاد ـ
 .روايي  ـ  داستاني

  
 بحث و بررسي. 3

؟ منـد اسـت   ات نهادي قانونياند كه آيا ادبرو بودههاز ديرباز منتقدان ادبي با اين پرسش روب
مندهاي ادبيات را تحت نظـم و سـامان    توان قانون پاسخ به اين سؤال مثبت است آيا مي اگر
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و ... مانند زبان طبيعـي دسـتور    ،رؤيا اي نماديني چون ادبيات،هي درآورد و براي زبانصخا
يافتن به نـوعي دسـتور زبـان جهـاني بـا       دستة دانيم پيشينجاكه ميتاآن« زبان تدوين كرد.

اين موضوع را  ةبحث دربار ،اماز دوران  قبل. است وبيش نسبي دنبال شده هايي كمفقيتوم
. امـا  )30:1371(اخـوت،   »بودنـد  رسانيده نوگرايان قرون سيزدهم و چهاردهم به اوج خود

خـالل   مكتب فرماليستي دريم. يهادر اين زمينه را مديون فرماليست ترين كار و تحقيقبيش
زباني  اي هلئمس ادبيات صرفاً ،هااعتقاد فرماليست وجود آمد. به جنگ جهاني اول در روسيه به

شناسي آن از ديد زبان ههاست و بايد بتوان گفت كه زبان ادبي يكي از انواع زبانميو  است
دانستند و معتقد بودند كه در بررسـي اثـر   (فرم) محض مي آنان اثر ادبي را شكل .نگريست

يـك اثـر    ةكار مطالعـ « ،هاي روسينظر فرماليست به. ر محتوابفرم باشد نه  برادبي تكيه بايد 
 :9(خراساني،  »آن است ةمناسبات عناصر زند و از راه شناخت ادبي كشف قوانين دروني اثر

صورت و معني بودند و مسائلي چـون جذبـه، الهـام و     ها مخالف تقسيم متن بهآن. )1383
  دانستند.نبوغ را مطرود و مردود مي و ،اشراق

 اين جنبش در ريشه گرفت.در قرن نوزدهم ميالدي ، نظري يمكتب جايگاه ، درفرماليسم
 ،)A. N. Veselouski( كساني چون وسلوفسكيي ها نظريه با اول و دوم سدة بيستم هاي دهه

در روسيه  )V. Proopp( و پراپ ،)A. I. Nikiforo( نيكيفوروف ،)R. M.Volkov( ولكوف
اولـين   شـد. هايي در اين زمينه ديده ميالبته در كشورهاي ديگر نيز گرايش .ثمر رسيد به
چگونه يـك  « اين بود كه دانستندارسطو مي رِبپردازان كه خود را ميراثال اين نظريهؤس

پـردازي  پايان بديههاي تقريباً بيگونه گو بتواند بههشود؟ اگر يك قصاثر هنري ساخته مي
ــد.     ــته باش ــود داش ــي وج ــاختار اساس ــك س ــد ي ــس باي ــد، پ ــت؟  كن ــرم چيس  »آن ف

  ).41 :1387 (خديش،
شـكال ازيادرفتـه،   اَ«بـه   ههاي روسي توجـ ترين دستاوردهاي فرماليستاز مهميكي 

 ةزمينـ  آنان آثار مهمـي در  بود. »ادبي ةشدتوان گفت تحقيرو حتي مي ،شده شناختهرت كم
 هاي فولكلوريـك، حكايت كودكان، قصه ةاي خاص دربارگونه شناخت اين اشكال و به

شـكال سـاده را   بـه اَ  هايـن توجـ   ةريشـ  هنرهاي مردمي روسيه و اسالو منتشر كردند. و
نوزدهم  ةتأثير آنان در سد شايد تحت .هاي آلمان يافتتوان در مباحث ميان رمانتيك مي

 ماهلر و گوستاو )Wilhelm Richard Wagner( ويژه ريشارد واگنر به ،دانان آلمانموسيقي
)Gustav Mahler(، شـايد اگوسـت ويلهلـم شـلگل     ه زيادي داشـتند. جشكال تون اَبه اي 
)August Wilhelm von Schlgel( هاي هاي كودكان و قصهنخستين كسي بود كه حكايت

، اما بايد دانست كه توجه به سـاختار ايـن آثـار    دانست مي» ياثرهاي ادب« فولكلوريك را



 187مسروره مختاري   

جاكـه اسـكارتيموف،   شد، تـاآن تر شناسي بيشتر زبانهاي پيشرفتهروش پاي كاربردهم
هـاي فولكلوريـك را   هساختار قص بندي و شناختو والديمير پراپ دسته ،بوگاني ريف

يادآوري كـرده  ) Roman Jakobson( نسومن ياكوبر موضوع اصلي كار خود قرار دادند.
گـري   هاي فولكلوريـك را مـديون پـژوهش    ههاي طرح قصشناخت دگرگوني« است كه
امـا   ،زيسـت هستيم كه در پـراگ مـي   ،)Albert Veslski( آلبرت وسلسكي نام  به ،آلماني

 ») است1970-1895ترين پژوهشي كه در اين زمينه ارائه شده كار والديمير پراپ (ممه
  ).144: 1382(احمدي، 

روايت  ةچنين از نخستين كساني بودند كه به مطالع گرايان همها يا صورتفرماليست
هـايي بودنـد تـا    ها درصـدد كشـف قواعـد و فرمـول    و ساختارهاي روايي پرداختند. آن

وار توجه صورت علمي و رياضي ادبيات به به ها را براساس آن بررسي وساختار داستان
تحليـل و   بـه اجزايـي قابـل    را مطالعـات سـاختار زبـاني جمـالت     ةعرص درها آن د.كنن

هـا نيـز درصـدد كشـف الگوهـايي از راه      ر بررسي داستانو دكردند  تجزيه ميتكواژها 
  وتحليل بودند. تجزيه

 ونـد  ه خود را به روايت معطوف كردجترين توبيش انساختارگرايها، بعد از فرماليست
انقـالب  ، شـناختي بررسي داسـتان  در ،. ساختارگرايينداي دست زدهاي گستردهپژوهشبه 

شناسـي يكـي از   نـام روايـت    ي بـه يـد جد ادبي كـامالً گذاري علم بنيان بزرگي پديد آورد.
 ي، تزوتان تودوروف بلغـاري، يگريماس ليتوانيا ج. كه آ. محصوالت اساسي اين انقالب بود

دار آن  هاي نامو روالن بارت فرانسوي از چهره ،)Claude Bremond( دژرار ژنت، كلود برمون
  . )363: 1388(هارلند،  رودشمار مي به

  
  )narratology( شناسي روايت و روايتچيستي . 4

بنيـان   بـه  هر مكتبـي روايـت را بـا توجـه     .اندروايت را به اشكال متفاوت تعريف كرده
تـوان دريافـت   هاي فكـري آن نمـي  ه به شالودهجكند و بدون توفكري خود تعريف مي

فراگيـري  ها هم روشي بـراي  آن .دست داد. روايات اهميت فراوان دارند دقيقي از آن به
ايم بـه ديگـران   چه را آموختهگذارند تا آنو هم راهي در اختيارمان مي ندا جهان پيرامون
ذخـايري كـه درك    ؛كنندها بر اندوختة اطالعاتي خوانندگانشان تكيه ميبگوييم. روايت

). روايت نوعي 26-24: 1380سازد (آسابرگر،چه را كه در حال وقوع است ممكن مي آن
شـامل آثـار    ،روكند. ازايـن را بيان مي» رويداد يا رويدادهايي«ن است كه از كالم و سخ
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شـود؛  هاي تـاريخي هـم مـي   و متن ،نامة خودنوشتغيرداستاني مانند خاطرات، زندگي
شناسي ادبي، روايت ا در روايتمكنند، اها هم رخداد يا رخدادهايي را بازگو ميچون آن
 ،)novel( ، رمـان )noveletto( كوتاه، داستان بلند، نوولتهاي داستاني مانند داستان شكل

 و رمـانس  ،وپري، حماسه، حكايـت  هاي جنّهصتر يعني افسانه، قو حتي اشكال قديمي

)romance( گيرد. مي را هم دربر  
تزوتان تودوروف  رابار اين اصطالح اولين زندگي بشر دارد. ةقدمتي به انداز ترواي

 شناسـي را در ) اصطالح فرانسوي روايت1969( كامرون دستوروي در كتاب  .دكار بر به
اسـت.   وضع كرده ،»مطالعة روايت«معني  به ،و ... ،شناسيشناسي، جامعهتقابل با زيست

قصـه متنـي اسـت     ،نظـر وي  دانـد. بـه  مـي  هتر محدود به قصـ تودوروف روايت را بيش
كننـد  متون روايي هم به چيزي ارجاع ميزماني است؛ يعني  ةارجاعي كه داراي بازنمود

هـاي فرهنگـي   گيرد. بارت روايت را در تمام جلوهو هم اين ارجاع در زمان صورت مي
جا جامعة بدون روايـت  و در همه ،ه، اسطوره، تاريخ، رقصصق ،بيند؛ در داستانبشر مي

، نظير گريماسساختارگراياني زيرا جامعة بدون فرهنگ تصورناپذير است.  ؛وجود ندارد
هـاي   مايـه  بـن  تر به كشـف الگوهـا و  روايت بيش ةدر مطالع دبرمون و ،ژنت تودوروف،

نـامرئي   بـودن و  هاي ساختارها پنهـان يكي از ويژگي اند.ها توجه كردهاي داستانزنجيره
هـا بتـوان   ساختارها موضوعاتي نيستند كه بـا آن «. هاست كه نياز به كشف داردبودن آن
آيند تا تر به ادراك ميبيش اند،ها نظاماتي از روابط پوشيدهرو شد، بلكه آنهوبر مستقيماً

  ).154: 1388 (سجودي، »به دريافت
 ةباوجود پيشـين شناسي و باوجود تعاريف متعدد براي روايت، سرآغاز روايتهرروي  به

اسـت.  پـراپ   والديميـر  هـاي پريـان  شناسي قصهريخت اشكال روايت مطالعات قديمي و
يـابي بـه    آن تالش براي دست ند وا باوجود تفاوت اين تعاريف ناظر به يك ويژگي مشترك

  الگويي خاص براي روايت است.
  

  والديمير پراپ. 5
ــر يوالد ــاميـ ــراپيـ ــمتو؛ Vladimir Yakovlevic Prop( كفلويچ پـ ــل د لـ  1895آوريـ
كار به تدريس زبـان  آغاز  دربود كه ينگراد نن دانشگاه لات مدرسئهي گ) عضوپطرزبور سن

را مصروف پـژوهش و تحقيـق در    و تالش خود تمام هم 1938ا پس از ما ،اشتغال داشت
 هـاي عاميانـه  شناسي قصهريختنخستين كتاب خود را به نام  1928در وي  فولكلور كرد.
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زمـاني كـه بـه     اسـتقبال شـد؛  اما از اين كتاب پس از سي سـال در اروپـا    ،چاپ رساند به
-Claude Levi( اسـتراوس   ـ  لـوي  نگليسي ترجمه شد و افـرادي چـون كلـود   فرانسوي و ا

Strauss( آلـن   ،مريكـا ا ةمتحـد  االتايـ  در كشـور  ،شهرت پيدا كرد و كردندبررسي  آن را
ميـراث پـراپ را    ةپذيرش و اشـاع  ةرآوازه ساخت. زمينپراپ را پAlan Dundes (( داندس

ل فرانسـوي چـون روالن بـارت،    اعـ گرايـان ف . سـاخت كردنـد نيز اين دو دانشمند فـراهم  
ـ  گريماس، در چهـارچوب دانـش    شناسـي پـراپ را  ريخـت  نـد برمو و كلـود  ،روفودوت

 كـه  )Fairy Tales( ريـان پ يهاقصه يدايشپاز  1939در  پراپ .كردندبررسي  1وتيكيميس
در  و يهروس يانيروستا يادها و اع جشن كتاب1946 در سال دفاع كرد. او بود دكترية رسال
چـاپ رسـاند. عـالوه     نوشـت و بـه   را يـك مسائل مربوط به خنده و كم كتاب 1976سال 

  تحرير درآورد.   ةرشت ها مقاله را نيز بهحدود سي كتاب و ده ،راينب
  
  شناسي يختر. 6

شـد كـه    رنگ شود مبنـاي كتـابي   ساز خلق چندين پيتواند زمينهاين ديدگاه كه داستان مي
است كـه   يانهعام يهاقصه يشناسيخترن كتاب اهم مقصود ؛شده جتو به آن بعدها بسيار

مهمي اسـت در ايجـاد پيونـد بـين      ةنوشت. اين كتاب زنجير 1928پراپ در سال  والديمير
 خوانده شده است1960 ةگرايي فرانسوي دهكه اصطالحاً ساخت گرايان و جريانيصورت

   ).54: 1382، زبرتن(
كـه پـراپ در    يساختار داسـتاني آثـار فولكلـوريك   گران پوشيده نيست كه  بر پژوهش

گيـري از  كه امروزه با بهـره  اي است با بسياري از متون روايي تحقيقات خود مدنظر داشته
شود متفاوت است. تفـاوت در عناصـر اساسـي    والديمير پراپ مطالعه مي ةشد الگوي ارائه

... در برخي  و ،ساختمانداستان مانند شخصيت، زبان، فضا، طرح، موضوع، محتوا، هدف، 
جاكـه پـراپ براسـاس    از متون الگويي متناسب نياز دارد تا با آن معيار مطالعـه شـود. ازآن  

ها كاريي را در حوزة خويشدهاي متعدبنديهاي فولكلوريك تقسيمساختار دروني قصه
 ،ودخـ  ،بـادي امـر   هـا در بنـدي است، تأمل و تعمق در اين تقسـيم  ارائه دادهگرها  كنشو 

شـده و متـون موردمطالعـه در     هـاي سـاختاري عميـق ميـان الگـوي ارائـه      گوياي تفـاوت 
هـاي موجـود در   از پـرداختن بـه آسـيب    پـيش  ،اساس است. براين شده هاي انجام پژوهش
رسد. پراپ نظر مي اي از نظرية پراپ ضروري بهبر خالصه يشده مرور هاي انجامپژوهش

  است: كند كه در جدول زير آمدهترتيب زير بيان مي كاري يا كاركرد را به خويش 31
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  1جدول 

  شرح  كاري كاركرد يا خويش
  شود.ميمعرفي شوند؛ قهرمان اعضاي خانواده معرفي مي  ت اوليهيوضع

1 .β غيبت 
 

 ،β2شكل مرگ  ، غيبت بهβ1مسن شود (غيبت افراديكي از اعضاي خانواده ناپديد مي
  ).β3افراد جوان از غيبت يكي

2.ϒ تيممنوع 
  ).ϒ2 امركردن ،ϒ1 شود (برحذرداشتنبه قهرمان اعالم ميممنوعيت  

زيرپاگذاشتن (نقض .3
  شود.ت نقض مييممنوع نهي)

4. ζ 1دست آورد (يافتن جايكوشد تا اطالعاتي بهضدقهرمان مي  شناساييζالي قربانيؤس، خود 
2ζ،3هاي ديگرصورتζ.(  

5 .S (خبردهي) كند (پاسخ مستقيمقرباني كسب مي ةاطالعاتي دربار ضدقهرمان  تحويل S1، برعكس S2.(  
6. η گريحيله

 كاري) (فريب
كارگرفتن وسايل  ، بهη1 كند قرباني را فريب دهد (اغواگريضدقهرمان سعي مي

  ).η3 يگردكارگيري وسايل ، بهη2جادويي
7 .θ جرمشراكت در

1قربانيخورد (تسليم  قرباني فريب مي دستي) (هم
θ2خود ، واكنش خودبه

θ3θ.(  

8 .A شرارت  
، خرابي و A2ربودن وسيله ،A1رساند (ربودن شخصضدقهرمان آسيب مي

، A13قتل ... دستور A6 كند، ... صدمات جسماني وارد ميA4 ، دزديدنA3چپاول
  ).A19 ... اعالن جنگ A14قتل

a  (نياز) براي چيزي دارد.عضو خانواده فاقد چيزي است و اشتياق   فقدان  

9 .B  وساطت
  گري) (ميانجي

جوگر به و شود (قهرمان جستسپار ميشود، قهرمان به محل رهفاجعه آشكار مي
، B4اعالم مصيبت  B3، با اجازه B2شود اعزام مي ، مستقيماB1ًشود كمك خواسته مي

ه مرگ محكوم ب B5شود شده از خانه رانده و به جاي ديگري برده مي قهرمان قرباني
  ).B7شود ي مييسرا، نوحهB6شودو مخفيانه آزاد مي

10 .C پذيرد.قهرمان (جوينده) مقابله را مي  آغازين ةمقابل  

  .گويد¬يقهرمان خانه را ترك م  عزيمت ↓. 11

12 .D بخشنده  

، به قهرمان D2گيرد¬ي، موردسؤال قرار مD1شود¬يميش(قهرمان آزما
از  يش، ترحم و بخشاD4از قهرمان  يآزاد ي، كمك براD3 شود يم يتوص

در كشتن  ي، سعD7 يگرد هاي¬، درخواستD6 ي، داورD5قهرمان 
به قهرمان  ييجادو يلةوس ة، عرضD9، نبرد بخشنده با قهرمان D8قهرمان 

D10.(  

13 .E دهد¬ياعطاكننده (بخشنده) واكنش نشان مياقهرمان درقبال عامل  بخشنده 
  ).E2ندادن به بخشنده  يادادن  ، سالمE1ناموفق آزمونيادادن موفق(انجام
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14 .F عامل  يافتدر
  ييجادو

 .گيرد¬يرا فرا م ييقهرمان كاربرد عامل جادو
 شود¬يآماده م يي، عامل جادوF2آن  يدادن جا ، نشانF1 يممستق يافت(در
F3شود¬يم يدوفروش، عامل خر F4يگرانازجانب د يي، .... عامل جادو 

  ).F9 گيرد¬يقهرمان قرار مياردراخت

15.G  يمكان ييرتغ  
، سفر G1(پرواز قهرمان  شود¬ينمون موجو رهمورد جستيءقهرمان به ش

 يل، از وساG4 شود¬ي، راه نشان داده مG3 يي، راهنماG2 ياييدر يا ينيزم
  ...). G5 شود¬ياستفاده ميارتباط

16 .H باز  ي(نبرد در فضا پردازند¬يقهرمان و ضدقهرمان به نبرد رودررو م  مبارزهH1 ،
  ).H4 يگرد هاي¬، صورتH3و قماري، بازH2رقابت و مسابقه

17 .J 1(داغ بر بدن  شود¬يبه قهرمان انگ زده م  يداغ بدنامJيگرد هاي¬، صورت J2(  

18 .I يروزيپ  
 ي، در بازI2، در مسابقه I1تن  به (در نبرد تنخورد¬يضدقهرمان شكست م

I3يكش ، در وزن I4شود يكشته م يرشر يري، بدون جنگ و درگ I5يد، تبع 
  ).I5 شوديرانده ميا

19 .K وفصل حل  
شود (هدف با زور و زرنگي بداقبالي يا فقدان اوليه ازميان برداشته مي

، مستقيماً K3 ، با فريبK2 كمك چند نفر و سريع ، باK1 آيددست مي به
  ....) K4 دست قهرمانبه

  گردد.مي قهرمان باز  بازگشت  ↑.  20

21 .Pr شود.قهرمان تعقيب مي  گيري و تعقيب پي  

22 .Rs رهد.گرد مي قهرمان از پي  نجات  
23 .O طورورود به

  گذارد.ناشناس، پا به خانه يا هرجاي ديگري مي طور قهرمان، به ناشناس

24 .L كند.پايه مطرح ميقهرمان دروغين دعوي بي  اساس ادعاهاي بي  

25 .M شود.پيشنهاد مي به او شود يادادن كار دشواري از قهرمان خواسته مي انجام  تكليف دشوار  

26 .N شود.طور قطعي حل مي امر دشوار به  راه حل  

27 .R  شود.قهرمان شناخته مي  تشخيص  

28 .EX شود.ن يا ضدقهرمان باز مييمچ قهرمان دروغ  افشاگري  

29 .T شود.ظاهري تازه داده ميبه قهرمان   تغيير شكل  

30 .U رسد.ضدقهرمان به سزاي اعمال خود مي  مجازات  

31 .W كند.قهرمان ازدواج مي عروسي  
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را  )circl of action( كـنش  ةهفت حوز گانه كو يهاي سيبر اين نقش ويژه پراپ عالوه
 ؛اسـت سـاختي  هـاي انتزاعـي و ژرف  تيشمارد كـه شـامل هفـت نقـش شخصـ     نيز برمي

 دهند كه انجام مي اي كنش اصلي ند كه پراپ برمبنايا ها اشخاص داستاني، اينرديگ عبارتي به
هـا و  اسـت. اشـخاص داسـتاني كـه شخصـيت      ها انتخـاب كـرده  گونه براي آننامي صفت

 :ند ازا و عبارت هستند هاتجلي آن هاي مخصوص به خودموجودات با نام و نشان و ويژگي
 خـانم  زاده شـاه . 4)؛ the helperگر (ياري. 3؛ )the donor( بخشنده. 2 ؛)the villain( رور. ش1
)the princess( دارنده گسيل. 5؛ )the dispatcher( قهرمان 6؛ .)the hero دروغـين  قهرمان. 7)؛ 
)the flase hero.(  

هاي  ها و پژوهشچنين با مطالعه در تحقيق شده و هم ارائه لگويابه   توجه در ادامة بحث با
  شود. مي بررسي گرفته ترين آسيب مطالعات صورتگرفته با اين الگو عمده صورت

  
  شناسي هاي روايت و نظريه درك درست از روايتنداشتن . 7

هـاي گسـترده   و پـژوهش  هاتالشگر  گرفته با الگوي پراپ بيان هاي صورتمرور در پژوهش
گيري از اين گران در بهره گستردة پژوهششناسي و استقبال و اشتياق زمينة روايت و روايت در

هـاي ادب فارسـي از   تمام حوزهتوان گفت كه  ت ميئجر شان است. بهنظريه در مطالعات ادبي
تـون موردتحقيـق خـود اسـتفاده     عنوان معيار و محكـي در سـنجش م   شناسي بهروايت ةنظري
گرفتـه بـا    هاي صـورت نامهنو پايا ترويجي ـ  پژوهشي و علمي ـ   ميزان مقاالت علمياند.  كرده

در مبـاني نظـري ايـن     .گنجـد  نمياين جستار در ها زياد است كه معرفي آن يحد اين الگو به
شناسـي و نظريـة   ها برخي از نويسندگان درك و دريافت درست و علمـي از روايـت  پژوهش

اصـول  پراپ ندارند و در برخي از موارد به مفهوم واژگاني روايت بسنده كـرده و از   ةشد ارائه
  اند.وردهميان نيا هاي مرتبط با آن سخني بهشناسي و نظريهروايت

  
  محدودشدن در استخراج عناصر داستان. 8

شناسي كشف الگويي جامع براي روايت است و كه هدف نهايي روايت گفته شد ازاين پيش
از مطالعـه  منتقـد در ايـن شـيوه    د. كنـ مطالعه مـي  را شناسي جوانب مختلف روايتروايت

ـ أا تيـ لف و باورهاي او، چگونگي فهم خواننده از اثر ؤكه به زندگي م آن بي ثر متقابـل  أثيروت
منـدي و توصـيف   ويژگـي روايـت   اًصـرف ، دست توجـه كنـد   و نكاتي ازاين ،جامعه و متن

ترين پس از كشف و معرفي كوچك ،ق در اين الگو. محقّكند ميارزيابي  را هاي روايي سازه
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هـا را بررسـي   يـب آن كواحدهاي ساختاري، روابط متقابل ميان اين واحدها و چگونگي تر
توان دهد كه ميوتحليل ساختاري روشي تجربي و برمبناي آزمون ارائه مي كند و با تجزيهمي

 ؛كـرد  گيـري و نتيجـه  بنديآمده را دسته دست هاي بهوسقم آن را امتحان كرد و يافته صحت
كنـد كـه بتوانـد روابـط پنهـان      وجو مياين شيوه از مطالعه الگويي را جست ،ديگر عبارت به

هاي پنهان ها و زنجيرههاي قصهمتن داستاني را مشخص كند، سازه هر هايحاكم ميان سازه
ن عناصر داستاني و روابط حاكم تريترين تا بزرگوتحليل كند، كوچك متون روايي را تجريه

هـاي ادبـي   داده و درنهايت الگويي ارائه دهد كـه در تحليـل   ،ميان آن عناصر را مطالعه كند
   علمي الزم را داشته باشد. كارآيي

يافتن به دسـتور زبـان روايـت     هاي پريان دستهدف والديمير پراپ از مطالعه در قصه
ات داستاني درصدد كشف زبان روايـت  يمتون و ادب ةمطالع ي دريساختارگرابود. چندان كه 

شناسان روسي و هاي زبانديدگاه ؛ رويكردي كه براساسو نظام حاكم بر ساختار متن است
هـا و  منـدي  درصدد يافتن قـانون « شناسياين شيوه از روايتمكتب فرماليسم شكل گرفت. 

   .)32: 1371(اخوت،  »ها حاكم استها و داستان صهكه بر ق است قواعدي
 عناصر داسـتاني  شده اين است كه يكي از اشكاالت عمده در برخي از تحقيقات انجام

يند برخي از اين تحقيقات چيزي جز معرفـي  ااست. بر شده و تحليل بازيابيها فقط در آن
مسـتنداتي از منـابع ادبيـات داسـتاني مختلـف       ةعناصر داستان و گردآوري تعاريف و ارائ

گران  هاي ديگر پژوهش. تكرار مباحث و ايده1خروجي چنين تحقيقاتي: ترديد  نيست. بي
اي را مطـرح نكـرده،   تنها ايـدة تـازه   ها نه. اين پژوهش2 ؛و تقليد از مطالعات پيشين است

هـاي  گيـري . نتيجـه 3 ؛است نبرده درستي از الگوي پراپ نيز بهره شناسي به لحاظ روايت به
گرهـي از    انـد  شـده  تمهـاي مشـابه خـ   نتيجه هكه غالباً ب يقاتشده در اين قبيل از تحق ارائه

هـايي جـدي بـر پيكـرة مطالعـات      بسا آسـيب  كند و چه مشكالت ادبيات داستاني باز نمي
  كند. ادبيات داستاني وارد مي

  
  )عدم انطباق متن و نظريه(تحميل نظريه بر متن . 9

نظريـه و روشـي     درجايگـاه ، شناسـي امـروزه روايـت  ازايـن گذشـت    طوركه پـيش همان
شدن قلمـرو   شده و رايج است. روشن در سطح جهان شناخته كه تنها در ايران نه ،مطالعاتي

در هـر   ،امروزهاي جامع، براي مخاطب ايراني ضرورت دارد. گونه به ،كاربرد اين اصطالح
، ادبـي  نقـد  نامةفصل، ادبي هايپژوهش، يپژوهادبشماره از مجالت معتبر داخلي مانند: 
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... غالبـاً يـك   و ، دانشـگاه تهـران   يـات ادب ةدانشكد ةمجل، يزبان و ادب فارس ةنامپژوهش
توجـه اسـت    شـايان ها چه در اين پژوهششود. آنمورد از اين قبيل موضوعات منتشر مي

ووافي  كافي آن تأمل همتناسب ب ةكه بايسته است در انتخاب متن و نظري چناناين است كه 
را نيـز در   ادبـي  ةشناسي كـه نقـد و نظريـ   فقط دانش روايت توجهي نه اين بي. است نشده

كنـد. مـرور در كارنامـة    مـي و ربـه ي رودجامعة علمي و ادبي ايران با خطـا و بحـران جـ   
اعم از نظم  ،بسياري از آثار ادبيات فارسيدهد كه پژوهشي اين قبيل از تحقيقات نشان مي

با استفاده از ايـن   ،صورت موردي (غالباً يك اثر خاص) بهو نثر، از ژانرهاي گوناگون ادبي 
است. از ميان آثار سـنتي:   ه شدهعشناسي ساختاري والديمير پراپ مطالالگو ازمنظر روايت

 و يوسـف مولـوي،   معنـوي  مثنوينظامي،  هاي مثنوي هاي عطار،فردوسي، مثنوي شاهنامة
بلنـد و رمـان از    و آثـار داسـتاني كوتـاه   ... ؛ از آثار معاصر،  و ،ن جامياعبدالرحم زليخاي

احمـد، نـادر    محمدعلي جمالزاده، جالل آل :هاي گوناگون مانندبا سبكمتعدد نويسندگان 
اس معروفـي، سـيمين   بـ ابراهيمي، غالمحسين ساعدي، بزرگ علـوي، صـادق هـدايت، ع   

عران برجسـته  هـاي شـا  سـروده بـر   معاصر بـا تمركـز   شعر  ةحوزر د... ؛ حتي  و ،دانشور
ادبيـات كـودك و    ةدرحـوز و  و فـروغ فرخـزاد   ،يوشيج، اخوان ثالث، شاملو ازجمله نيما

اسـت.   گيـري از ايـن نظريـه انجـام شـده     هاي متعددي با بهرهپژوهش هاي عاميانهداستان
ين قبيـل  از تيررس ااند گونگي داشتهاي از داستان يا داستانمايه تمام متوني كه ،طوركلي به

هاي گونـاگون روايـت و   شناسي و بر بنياد نظريهازمنظر روايتنمانده و  دورها از پژوهش
  اند.  بررسي شده ةپردازان برجستنظران و نظريهصاحب

در اي كـه   دهـد كـه بسـياري از متـون روايـي     تأمل در نموداري كه ارائه شد نشان مـي 
همة عناصر يادشده در مطالعات پـراپ را ندارنـد. ايـن     اند مطالعه شده شده تحقيقات انجام

ديگر صحت و ميزان وثـوق بـه تحقيقـات و     سو و تحميل نظريه بر متن ازسوي عامل ازيك
  است. كرده راه همدار و با ترديدهاي متعدد شده را خدشه هاي انجامپژوهش

  
  جاي مطالعه در طيفي از آثار مطالعات موردي به. 10

 ةطور صـد قصـ   هنشان دهد كه چ كوشيد تا هاي عاميانههصشناسي قريختپراپ در كتاب 
يـك داسـتان    - هاي متفـاوت رنگ ديگر پي عبارت يا به - شكال متفاوت بيانمتفاوت درواقع اَ

ايـن   رنگ است و بايـد بـر   بنيادي واحدند. اين درواقع كاربرد آزادتر تقابل بين داستان و پي
ت ندارد و درهرحال در اي به مفهوم ادبيهگرا نبود. او توجنكته تأكيد كنيم كه پراپ صورت

گونـه كـه مـوردنظر    رنـگ، آن  هـايش تقريبـاً تفـاوتي بـين داسـتان و پـي      هبسياري از قصـ 
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گيري الگوي پـراپ  اي كه در چگونگي شكلنكته شود.ديده نمي ،گرايان بوده است صورت
قرار داده است تا بتواند مطابق اين است كه وي صد قصه را مالك مطالعة خود دارد اهميت 
كه در بسياري از  ها را بيان كند. حال آنها و كاركردهاي مطرح در قصهكاريها خويشبا آن

گرفته با اين نظريـه خـالف روش والديميـر پـراپ عمـل       هاي صورتها و پژوهشتحقيق
  است.  شده

كند رو ميها روبهژوهششده ما را با تعداد زيادي از مطالعات و پ تحقيقات انجام ةمطالع
 ةنظريـ پيشـينه و   ها يا مقـاالتي كـه عمـدتاً   نامهاند. پاياننواخت را دنبال كرده كه روشي يك

، سـپس در  انـد  اجمال معرفي كرده را به هاپردازان و آثار آنو سپس نظريهرا بررسي  روايت
اند و درنهايت تحقيق و پژوهش اجمال بيان كرده پراپ را به الگوي رواييمباني نظري خود 

اند. بديهي اسـت كـه نتـايج    و كاربست نظرية پراپ دنبال كرده بر مدار متني خاصخود را 
رو الزم تعميم به آثار ديگر باشد. ازاين تواند قابلخاص نمي يشده از مطالعه روي اثر حاصل
د تـا بتوانـد   شـو زمان مطالعـه   جمعي از آثار هم ،ضمن درك درست از الگوي پراپ ،است
گـوي برخـي از ابهامـات و سـؤاالت در حـوزة ادبيـات       گشاي مطالعات صحيح و پاسخ راه

  داستاني باشد.
  
  كاربست نظريه در ژانرهاي غيرمرتبط. 11

هـاي  (قصـه ويـژه   ةهاي داستاني، صرفاً يك گونواقسام روايت از ميان انواعوالديمير پراپ، 
دادن  به نظرية پراپ و با الگوقرار  توجه گران، با ژوهشاگرچه پاست.  را تحليل كردهعاميانه) 

گرهاي و كنش ،هارويكرد تحليلي وي، شايد بتوانند در انواع مختلف ادبيات داستاني، كنش
پـراپ در ديگـر    هايويژهنقشهاي داستاني را مشخص كنند، يافتن اي روايتاصلي و پايه

و پايـداري   ،متـون حماسـي، عرفـاني، غنـايي    هـاي داسـتاني در   انواع داستاني مثل روايـت 
  نمايد. مي  دشوار
خاطرنشـان   يانـه عام يشناسـ يخـت ر 1968گفتارش بر ويـرايش  در پيش »آلن داندس«
و  يانـه عام يهااز قصهيرغبه ييها)يا گونه  genre( نراژ بارةتواند درنظام پراپي مي كه كند مي
 در خود دارند يتكه روا مصور يهاقصه ونامه، يشرمان، نما مثل يگريد يهارسانه بارةدر
 ساختارتوانند مي هاروايت از ياريبس ديگر، عبارتبه ؛)39: 1380كار برده شود (آسا برگر،به

كه كاركردهاي موجـود در آن  آن  شرط بگيرند بهعاريت  بهرا وپري  هاي جنّهصقموجود در 
  ها را در زيرساخت خود داشته باشند. قصه
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هاي مهم در حوزة مطالعات مـرتبط  توجه به مباحثي كه گذشت، يكي ديگر از آسيببا 
هاي زباني و روايـي متناسـبي   با نظرية پراپ كاربست اين نظريه در آثاري است كه ظرفيت

گـراي  (پليسي) با متون روايي واقـع  بزرگ علويبرخي از آثار داستاني براي نمونه،  ؛ندارند
ترديد، تحليل  بي تفاوت دارد.هاي ادبيات پايداري انشور يا داستاناحمد يا سيمين د جالل آل

هاي درست و منطبـق بـا مـتن     گيري از نظريهبا بهرهشناسي نقد روايت ةدر بوتمتون روايي 
نويسي تبيـين  داستان را در فرايندنويسنده زباني و  ،گريروايي، روايتهاي تواند ظرفيتمي

كـه بهتـرين الگـو در    شود اين است كه نظريـة پـراپ   طرح مياساس، سؤالي كه  كند. براين
هايي با آثار مـرتبط بـا ادبيـات    يا شباهت چه شباهت ،هاي پريان استهصبررسي ساختار ق

دارد؟ ايـن موضـوع زمـاني     دفـاع مقـدس  يـا  جنگ هاي با داستان طور خاص بهپايداري و 
كـه ازنظـر زيرسـاخت،     رود ار مـي ك شود كه اين نظريه در تحليل آثاري بهبرانگيز ميچالش

هاي موردمطالعة پـراپ  ... هيچ شباهتي با قصه و ،سبك، زبان و بيان، فرهنگ و ادبيات عامه
مندانِ تحقيق  هعالق رايها دستاورد نظريِ درستي نيز ببرخي از اين پژوهش ،درنتيجه ؛ندارد

  ندارند. راه هم در حوزة ادبيات داستاني به
  
  گيري نتيجه. 12
رايـجِ   رويكردهـاي يكـي از  ) narratology( شناسـي و روايت) morphology(شناسي تريخ

منتقـد   اسـت.  هاي سـاختارگرايي زيرشاخه ي و ازنقد ادبمعاصر در دو دهة اخير در حوزة 
مندي ارزيابي ويژگي روايت ، بهمؤلف به زندگي و باوربدون توجه  ،ادبي با اين شيوه از نقد

تـرين واحـدهاي   از كشـف و معرفـي كوچـك    سو پ پردازدمي رواييهاي و توصيف سازه
روشـي تجربـي و    هـا يـب آن كو چگـونگي تر  ،روابط متقابل ميان اين واحـدها  ،ساختاري

هـاي  وسـقم آن را امتحـان كـرد و يافتـه     تـوان صـحت  دهد كه مـي برمبناي آزمون ارائه مي
به گسترش روزافزون ايـن نظريـه و     توجه  با. گرفت نتيجه و كرد بنديآمده را دسته دست به

نظريه در  ةتواند در پيشرفت و توسعشناختي ميتأمالت روايت در دهة اخيرنظريات مشابه 
نامه يا مقاله درحوزة ادبيات هاي متعددي درقالب پايانپژوهش ،امروزهايران مؤثر واقع شود. 

شناسـي پـراپ و   سـاختاري ريخـت   داستاني كالسـيك و معاصـر بـا اسـتفاده از الگوهـاي     
گرفتـه نشـان    هاي صـورت شود. مطالعه در غالب پژوهشانجام مي شناسي گريماس يتارو
درك  عـدم  دليل . به2 ؛ه تطابق و سنخيتي وجود نداردي. بين متن روايي و نظر1دهد كه: مي

هـا ازجانـب   آن نظريـه  سـازي  بـومي عـدم  پـردازان يادشـده و   نظريـه  درست از الگوهـاي 
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ها ازنظر مباني نظري و روش پـژوهش اشـكاالت فاحشـي    خي از پژوهشگران، بر پژوهش
گـران   ديگـر پـژوهش   موردمطالعه و استناد كه ها آمده از اين پژوهش دست . نتايج به3 ؛دارند

 هـايي ترين تالشمهميكي از  پپرا ةنظريگيرد اعتبار علمي چنداني ندارند. اگرچه قرار مي
نبايد غافل بود كه نظريـة   است،ر داستان انجام گرفتهكه تاكنون براي فهم چگونگي كا است

 ،روازايـن  .اسـت  پـرداز ارائـه شـده   يادشده متناسب با آثار ادبي و مقتضيات فرهنگي نظريه
هاي ادبيات داستاني ها و پژوهش. براي استفاده از الگوي پراپ در تحقيق1شود: پيشنهاد مي

شـده متناسـب بـا آثـار      . نظرية استخراج2 ؛شود درستي استنباط و استخراج نظرية يادشده به
 هـايي از نظريـه   بخش يا بخـش  گران از پژوهش سازي شود تاوتعديل و بومي ادبي ما جرح
از تجربـه و   بعـد از الگوي پراپ  آمده دست به. الگوي 3؛ كه قابليت تطابق دارد استفاده كنند

  معرفي شود.مندان پژوهش در اين حوزه  هآزمون به جامعة ادبي و عالق
  
  نوشت پي

 

1 .semioticشناسي علمي است كه انواع نشانه، عوامـل حاضـر در فراينـد توليـد و مبادلـه و      : نشانه
  .كند را بررسي مي هاو نيز قواعد حاكم بر نشانه ،تعبيرآن

  
  نامه كتاب

، ترجمة محمدرضا ليراوي، روايت در فرهنگ عاميانه، رسانه و زندگي روزمره). 1380آسابرگر، آرتور (
  تهران: سروش. 

  مركز. نشر ، تهران: ساختار و تأويل متن). 1382احمدي، بابك (
  اصفهان: فردا.  ،دستور زبان داستان ).1371اخوت، احمد (

 مركز.نشر ، ترجمة فرزانه طاهري، تهران: درآمدي بر ساختارگرايي درادبيات ).1383رابرت (اسكولز، 
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