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 چکیده 

ها هاي عامیانه بررسی ساختار این قصهمورد عالقه پژوهشگران در خصوص قصه هايترین زمینهیکی از عمده
  (Aarne-Tampson)تامسون-هآرن بنديسیستم طبقهبا علم به اینکه  (Propp) بوده است. والدیمیر پراپ

ت یابد. تري دسهاي پریان کاربرد داشته باشد، تالش کرد تا به الگو دقیقتوانست بطور کـامل در مورد قصهنمی
هاي پریان، علیرغم تنوع بندي رسید که قصههمین منظور او پس از تحلیل صد قصه عامیانه روسی به این جمعبه

اي که تعداد کارکردها محدود به سی و یک و توالی ظاهري، از نظر قهرمانان و کارکرد، همسان هستند؛ به گونه
 Claude)راي تعیین ساختار قصه هاي پریان، کلود برومونآنها مشابه همدیگر است. در ادامه تالش پژوهشگران ب

Bremond)  نظریه پرداز فرانسوي، معتقد بود که در هر قصه ابتدا وضعیت متعادل برقرار است، پس از آن ،
شود و سرانجام بعد از رسیدن قهرمان متعادل تبدیل میدهد که ثبات اولیه تغییر یافته و به وضعیت نااتفاقی رخ می

در این مقاله چهار  .گیرداي شکل میبه هـدفش و یا شکست در دستیابی به آن وضعیت متعادل سامان یافته قصه
نویسنده فرانسوي قرن هفدهم میالدي  (Charles Perrault)قصــه از صمد بهرنگی و چهار قصه از شارل پرو 

دهد الگوي پراپ، بر مده نشان میبا بهره گیري از الگوهاي پراپ و برومون بررسی شده است. نتایج بدست آ
 هاي مورد بررسی انطباق داشته باشد. تواند بطور کامل با ساختار قصهخالف الگوي ارائه شده توسط برومون، نمی

 هاي عامیانه، تحلیل ساختاري، صمد بهرنگی، شارل پرو، والدیمیر پراپ، کلود برومون: قصهگان کلیدي هواژ
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 مقدمه
-ها فاقد سبکهاي عامیانه شفاهی بودن آنهاست. این قصههاي قصهژگیترین ویاصلییکی از 

تقـابل بین نیکی و پلیدي بوده، و هرگونه  آنهاآوري هستند. مضمون اصلی اکثر پردازي و زبان
ها ها مشاهده کرد. این ویژگیتوان در این قصهانگیز و غیر قابل تصوري را میکنش شگفت
مند براي این نوع از نوشتار ان تالش کنند تا ساختاري نظامتا برخی پژوهشگر موجب شده

ها از اوایل قرن بیستم با مطالعه ساختار زبان آغاز شد و به تدریج ادبی را بیابند. این پژوهش
هاي قصه، زمینه مطالعه فهرست تیپانتشار با  میالدي 1910در سال  آرنه توسعه یافت. آنتی

ها، جداکردن این فهرست امکان شناسایی تیپ قصه م کرد.ها را فراهجهانی بر روي قصه
استیث تامسون  ،1961در سال  کرد.موتیف آنها و یافتن اشکال متنوع فرهنگی را فراهم می

تحریري جدید از اثر آرنه ارائه داد که این تحریر به فهرست آرنه/تامسون شهرت و مقبولیت 
آرنه و تامسون، برخی بر این باور بودند  . علیرغم اهمیت کارهاي صورت گرفته توسطیافت

ها پرداخته و هیچ توجهی به ساختار آنها نداشته که این فهرست فقط به محتوا (و موتیف) قصه
گیري جریان ساختارگرا در نیمه اول قرن بیستم، پاسخی بود بر دغدغۀ کسانی که است. شکل

ها که همانا کلیت آن نظام و یا یافتن روابط بین اجزاء و قواعد حاکم بر آن"در جستجوي 
یکی از اولین کسانی که ) بودند. 553، 1397(موسوي رضوي،  "ساختار حاکم بر آن است

هاي پریان ارائه دهد والدیمیر پراپ بود. پس از او نیز سعی کرد نظریاتی در زمینه ساختار قصه
-مند براي ساختار قصهظام، تالش کردند چارچوبی نشپردازان دیگري، با الهام از کارهاینظریه

پرداز هاي کلود برومون، نظریهتوان به پژوهشهاي عامیانه پیدا کنند که در این میان می
هایی در باب چگونگی کرد. هر چند تالش این پژوهشگران در ارائه نظریه فرانسوي، اشاره

خوردار است اما متابعت این ژانر ادبی از معیارهاي مسلط و تثبیت شده،  از جذابیت خاصی بر
با توجه به ماهیت این گونه ادبی، اختالف نظرات فراوانی را نیز در پی داشته است. پر واضح 

هاي بسیار ها از زماناین قصه .یا افراد مشخصی نیستند هاي عامیانه فرداست که نویسنده قصه
الش اشخاصی اند و شکل مکتوب آنها مرهون تطوالنی در فرهنگ هر قوم و ملتی وجود داشته

آوري و بازنویسی آنها گامی در حفظ و شناساندن فرهنگ اند با جمعاست که سعی کرده
 انجام اینشفاهی ملل بردارند. شارل پـرو و صمد بهـرنگی از جمله افرادي هستند که  اقدام به 

-ز قصهاند. در این مقاله سعی خواهیم کرد با تکیه بر آراء پراپ و برومون تعدادي امهم نموده
اند را هاي عامیانه ایرانی و فرانسوي که توسط بهرنگی و پرو گردآوري و بازنویسی شده

 بررسی نماییم. 
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 بیان مسئله
هاي روایی والدیمیر پراپ و کلود برومون در مسئله اصلی در این جستار بررسی کاربرد الگوي

نه ایرانی و فرانسوي را هاي عامیاهاي صمد بهرنگی و شارل پرو است که تعدادي از قصهقصه
اند. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا نشان دهیم این الگوها تا چه آوري و بازنویسی کردهجمع

ها ها در قصههاي یاد شده مطابقت دارند. پراپ معتقد بود که همواره شخصیتاندازه با قصه
مرحله اولیه که جزء  αمل (شا سی و یک گانه آنها یا عملکرد کنند ولی کارکردتغییر پیدا می

 ζجو؛ وپرس εسرپیچی؛  δممنوعیت؛  γدور شدن یا غیبت؛  βشود؛ عملکردها محاسبه نمی
درخواست از قهرمان براي  Bکمبود؛  a شر و Aهمکاري ناخواسته؛  θنیرنگ؛  ηخبرگیري؛ 

ولین ا  Dعزیمت قهرمان؛ ↑ گیري قهرمان و قبول کار محول شده؛تصمیم  Cمقابله با جرم؛
انتقال یا  Gواگذاري: دستیابی به وسیله یا قدرت سحرآمیز؛   Fواکنش؛ Eکننده؛ آزمون هبه

  Jگذاري؛عالمت  Iمبارزه (قهرمان با شریر)؛  Hرسیدن قهرمان به سرزمین محل ماموریت؛
  Oنجات از موانع؛  Rsتعقیب قهرمان؛  Prبازگشت قهرمان؛ ↓رفع شر اولیه؛   Kپیروزي؛

  M شیادي: طلب پاداش توسط قهرمان دروغین/شریر؛  Lان به صورت ناشناس؛رسیدن قهرم
 Qبه انجام رساندن آزمون سخت توسط قهرمان؛  Nآزمون سخت براي شناسایی قهرمان؛ 

دگرسیمایی یا تغییرشکل  Tافشاگري هویت شریر؛   Exشناسایی قهرمان از روي عالمت؛
همیشه ثابت روسی/نشستن بر تحت سلطنت) پاداش قهرمان: ع  Wمجازات شریر؛  Uقهرمان؛ 

تالش کرد تعداد کارکردهاي الگوي پراپ را کاهش داده و الگویی ارائه  است. کلود برومون
هاي عامیانه، ساختار روایی دیگر انواع داستانی را نیز مورد کند که بتوان با آن عالوه بر قصه

گیرد: ابتدا در سه مرحله انجام می مطالعه و بررسی قرار داد. طبق نظریه او پیرنگ هر قصه
شود، آنگاه قهرمان داستان پس از پشت سر وضعیت پایدار وجود دارد که دستخوش تغییر می

شود وضعیت نامتعادل را به وضعیت پایدار هاي متعدد موفق میها و آزمونگذاشتن کشمکش
 رسد. یان میتبدیل نماید و قصه غالبا  با پیروزي او، شکست و تنبیه رقیب به پا

 پیشینه تحقیق
اما هیچکدام با هاي عامیانه کارهاي متعددي صورت گرفته است در زمینه بررسی ساختار قصه

اند. بنابراین، رویکرد تطبیقی به پژوهش در خصوص آثار صمد بهرنگی و شارل پرو نپرداخته
توان به ز آن جمله میباشند که اتعداد مقاالت در زمینه مورد نظر نگارندگان بسیار محدود می

اثر پوش و گربه چکمهداستان بندانگشتی ي تحلیل ساختار "با عنوان  نعیمه فرحناكمقاله 
-5( "ماو گراي پل الریووپ، و نظریات والدیمیر پرشناسی نظریه ریختشارل پرو براساس 

امکان را، با هدف نشان دادن بند انگشتی در این مقاله قصه  نویسنده) اشاره کرد. 1390:15
کاربرد الگوهــاي یاد شده در آن، مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. آندره کاملون 



 543و شارل پروبر اساس آراء پراپ و برومون یصمد بهرنگ هاي قصه يساختار لیتحل

 
 

(André Camlong)  شارل پرو را با بهره گیري از نرم افزار استابلکس  شنل قرمزيقصه
(STABLEX) هاي این قصه گوید ساختار و ویژگیتحلیل کرده است. هر چند خود او می
افزار فوق مشخص نموده ولی هدف اصلی او آشنا ساختن مخاطبین با رمرا با استفاده از ن

اي با عنوان اي هست. زینب سرمدي و تراب جنگی در مقالههاي نوین تحلیل رایانهشیوه
بر  شب هزار و یک هاي  نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت"

را بر اساس هزار و یک شب هاي تار داستان) ساخ1399: 85-107( "اساس نظریه پراپ
بررسی تطبیقی "اي با عنوان اند. نسترن نصرت زادگان نیز در مقالهنظریات پراپ بررسی کرده

هاي آثار صمد بهرنگی و )، درونمایه1387: 175-200( "آثار صمد بهرنگی و شل سیلورستاین
، را از دیدگاه محتوایی و ساختاري شل سیلورستاین، شاعر و نویسنده ادبیات کودك در امریکا

سیر "اي با عنوان ایلمیرا دادور و سمانه رودبار محمدي در مقاله مورد مطالعه قرار داده است.
 55-70("پاتحول ساختاري قصه در سفري از شرق به غرب و مطالعه میدانی آن به روش پر

 پاگریم، بنا بر طـرح پر ايههبزغال گرگ وایرانی و  بز زنگوله به پايبررسی قصۀ ، به)1386:
-اي در باره ساختار روایی قصهاند تا بحال مقالهتا جاییکه نگارندگان جستجو کرده اند.پرداخته

نوشته نشده ا به صورت تطبیقی با شارل پرو یو  هاي صمد بهرنگی بر اساس آراء کلود برومون
 است. 

 پراپ و بروموننظریات  ، به بررسینخستباشد. می ساختاري-یشیوه تحقیق در مقاله تحلیل
هاي آراء پراپ و برومون در تحلیل قصه خواهیم پرداخت. سپس در خصوص تحلیل ساختاري

ایران و فرانسه  هاي عامیانهقصهیاد شده مورد آزمون قرار گرفته و به سنجش الگوي آنها در 
 شود.پرداخته می

 
 بحث و بررسی

توان از هاي پریان بیابند میمناسبی براي قصه نديبردهدر بین کسانی که تالش داشتند 
ها از براي قصه والدیمیر پراپ، فولکلوریست روسی، نام برد که ارائـه ساختار مبتکرانه

ها ها بر اساس شخصیتقبلی قصه هايبنديرده. از نظر او باشدهایش میترین فعالیتشاخص
-ها بر اساس مضمون یا تم نه تنها موفقیتقصه بنديرده« و معتقد است که بردجایی نمیهراه ب

، 1368(پراپ، » انجامد و به طور کلی غیر ممکن است. آمیز نیست، بلکه یکسره به آشفتگی می
هاي پریان در جستجوي یافتن الگو جامع و مانعی هاي قبلی قصهبنديرده) پراپ با انتقاد از 28

آنها بر  بنديردهمنظور صد قصه عامیانه روسی را بهتعداد  از اینرو،ها بود. براي این قبیل قصه
)  مورد 128، 1970(پراپ، » ارتباط آنها با همدیگر و با کل قصه«اساس اجزاء تشکیل دهتده و

بررسی قـرار داد. تحقیقات او نشان داد که قصـه پریان روایتی است با هفت شخصیت: 
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دروغین (یا  و قهرمان (یا پادشاه) ، شاهدختریگدارنده، اهداءکننده، یارقهـرمان، شریـر، گسیـل
ها نه بر اساس جایگاه اجتماعی متغیر (شاه، ملکه، شاهدخت، جادوگر ...) . این شخصیتشیاد)

شوند. پراپ پس از بررسی و ...) مشخص می مجازاتبلکه بر پایه کارکردشان (مبارزه، پاداش، 
هاي قصه را مشخص ) شخصیتعملکردیا هاي پریان، سی و یک کارکرد (مطالعه کامل قصه

) او معتقد بود که هر 35(همان، .» باشندمیهاي عامیانه شناسی قصهاساس ریخت«که  کرده
ها وجود داشته باشند ولی به ترتیب چند ضرورتی وجود ندارد که تمامی این کارکردها در قصه

ساختار  کردناي مشخص شوند. به نظر او بررسی صد قصه عامیانه روسی برظاهر می هادر آن
ها بیابد به تحقیقات خود بنابراین زمانیکه او نتوانست کارکرد دیگري در قصه .ها کافی بودقصه

مقاله سعی خواهیم کرد تطابق  نخستدر بخش با توجه به مطالب یاد شده، پایان داد. 
مورد  پروهاي انتخابی از صمد بهرنگی و شارل کارکردهاي سی و یک گانه پراپ را در قصه

 بررسی قرار دهیم.
شناس فرانسوي، تحقیقات خود را بر پایه نظریات پراپ بنیان نهاده و قبل کلود برومون، نشانه

هنگامی که کلود برومون ، 1964در سال «پرداخت.  روایت یا قصهچیز به مطالعه ساختار  راز ه
تجزیه و تحلیل  که بر ،پاوالدیمیر پر ،یست روسیلپیشنهاد کرد کار انجام شده توسط فرما

 بر این امر گسترش دهد ، بالفاصله بنیان نهاده شده بود را هاي عامیانهاي از داستانمجموعه
-یعنی روایت، فراتر از ژانرها و رسانهو هدف آن،  تجزیه و تحلیل او در تأکید کرد که روش

که  ین باور بودبر ا، همچون متفکر روسی، برومون )  البته2014(مارتی و برنی، » هاست.
ها یکنـواختی موقعیت«و  دهدهاي قصـه ارائـه نمیگو اطالعاتی در مورد ابعـاد شخصیتقصـه

) 15، 1979(برومون، » شود.اي میهاي کلیشهو نیـروهاي محرکه منجر به پیــدایش شخصیت
» صبیش از حد طوالنی و ناق«پراپ پیشنهادي  که کارکردهاي معتقد بود وانگهی، برومون

اي همگانی در باره روایت و سیر قاعده« کرد  تالشبنابر این وي  هستند )36، 1973(برومون، 
اي سلسله روایت چیست؟ آیا«هایی همچون در پاسخ به پرسش ).66، 1371(اخوت، » آن بیابد

مند است؟ نقش کنش در آن اي نظاماز رخدادهاست؟ سکانسی از عملکردهاست؟ مجموعه
هاي فراوانی به وجود وابستگی بین ساختارهاي روایی و سال اخیر، گزارهچیست؟ طی چهل 

) از اینرو، شناخت تعریفی 27، 2006(آرشیبال و ژروه، » اندهاي بازنمایی شده تاکید کردهکنش
نظر او جزء اولیه هبرسد. که برومون از عملکرد یا کارکرد ارائه کرده است ضروري به نظر می

شود که پس از ها و حوادثـی اطالق میست [...] کـه به کنشامان کارکرد ه« یا هسته روایی 
رفت ) تجمیـع سه کارکرد پی1966(برومون، » آورند. رفت، روایت را بوجود میتجمیـع در پی

کارکردي که احتمال فرایند را  -آورند که داراي سه فرایند است: الفمقدماتی را بوجود می
کارکردي  -بینی باشد؛ بتواند بشکل رفتار یا رخدادي قابل پیشرد میسازد، این کارکمیسر می
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کارکردي که ما را  -افتد؛ پکند و در آن رخدادي اتفاق میکه احتمال فرایند اول را محقق می
کند راوي مختار تاکید می هاي رواییمنطق ممکنکند. برومون در مقاله به نتیجه رهنمون می

رفت را به منصه  ظهور برساند یا در حالت بالقوه نگهدارد، او ه پیاست کارکرد بوجود آورند
تواند رخداد اتفاقی را عملی کرده یا مانع آن شود. اگر اتفاقی رخ دهد باز هم راوي همچنین می

-رفت توالی  منطقـی  هستهتواند آنرا به انتها برسـاند یا در میانه راه رها کند. در نظـریه او پیمی
شود که یکی از رفت زمانی آغاز میپی« رود که به همـدیگر وابسته هستند: ار میهایی بشـم

ها با رسد که یکی دیگر از عبارتهاي آن با قبلی همبستگی دارد و زمانی به اتمام میعبارت
). اندیشمند فرانسوي معتقد بود در هر مرحله 36، 1394(بارت،  »بعدي همبستگی نداشته باشد.

حق  انتخابی وجود دارد، پس از آن و در مرحلۀ دوم، تحق ق یا عدم تحق ق و از بسط قصه، 
بعبارت دیگر روایت داراي  سازد.مرحلۀ سوم، موفقیت قهرمان قصه یا شکست او را نمایان می
پذیري چینی کرده و امکانوي زمینهاسه مرحله مجزاست: مرحله امکان بالقوه، در این مرحله ر

د؛ در مرحله دوم که فعلیت نام دارد عناصري به روایت افـزوده شده، آن آورکنش را فراهم می
دهد و در مرحله شود و اتفاقی رخ نمیاندازد یا چیـزي به روایت افزوده نمیرا به جـریان می

سوم که تحقق است اگر اتفاقی پیش نیاید روایتی نخواهیم داشت ولی اگر رخـدادي بوقوع 
نقطه آغاز نه « کند که گیري میماند. برومون چنین نتیجهیا ناقص می شـودبپیوندد یا کـامل می

هاي  رفت برومون معتقد است توالی و پی ).170، 1370(احمدي، » کنش، بلکه رخداد است.
» روایت گفتاري است در بردارنده توالی رخدادها« شود:  مختلف، باعث خلق روایت می

ها را بر اساس سعی بر آن خواهیم داشت تا قصه ردوم مقاله حاض در بخش ).1966(برومون، 
 آراء برومون بررسی نماییم. 

 
 بر اساس آراء پراپ هاي ننه غازهقصهو  هاي آذربایجانافسانه. تحلیل ساختاري 1
 

-در این بخش از مقاله سعی خواهیم کرد تطابق کارکردهاي سی و یک گانه پراپ را در قصه
همین منظور اتفاقات رخ مورد بررسی قرار دهیم. به شارل پروهاي انتخابی از صمد بهرنگی و 

از کتاب  "رفیق خوب و رفیق بد"و  "موذن"، "دیو پخمه"، "آلتین توپ"هاي داده در قصه
پوست "، "ریکه کاکلی"، "زیباي خفته"هاي صـمد بهرنگی و قصه هاي آذربایجانافسانه
ارل پرو را مجزا کرده و براي هر کدام ش هاي ننه غازهقصهاز کتاب  "سیندرال"و  "ساغر

گانه مقدماتی، کارکردي بر اساس الگوي پراپ مشخص خواهیم کرد. سپس ترتیب مراحل سه
دهیم. این بررسی تفاوت ها را مورد بررسی قرار میاولیه و ثانویه مورد نظر پراپ در همه قصه

هاي در مورد تطابق قصه ها را مشخص کرده و ما را قادر خواهد ساختاساسی ساختار قصه
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بندي کلی برسیم. این توضیح الزم است که ترتیب کارکرد مورد بررسی با الگوي پراپ به جمع
ها، که در کتاب پراپ براي نمایش دادن آنها از حروف الفباي یونانی، فرانسوي و اعداد قصه

 استفاده شده است، در پاورقی آورده شده است.
 له مقدماتی تحلیل کارکردهاي مرح -1-1

)، و پس از آن مابین کارکردهاي مرحله γ(پس از شروع داستان کارکرد گاما  1سیندرال قصهدر 
، که  2زیباي خفته) هستیم. γو گاما δاول و دوم باز هم شاهد وجود کارکردهاي مقدماتی (دلتا 

ه شود بدین ترتیب کداراي دو حرکت است، بالفاصله پس از شروع وارد مرحله اول می
زند. پس از آن یکی از کارکردهاي فرشته بدجنس سرنوشت شومی براي شاهدخت رقم می

دهد: شاه و ملکه به یکی از اقامتگاههاي تفریحی و شاهدخت نیز به یکی از مقدماتی رخ می
) دو بار در بین β(ب تـا کارکرد  3ریکه کاکلی). در قصه β 1 β 3روند (ب تا برجهاي کاخ خود می

پوست  خورد. قصهمرحله اول و یکبار در بین کارکردهاي مرحله دوم بچشم می کارکردهاي
 ) را دارد. β(ب تا از مجموع هفت کارکرد مرحله مقدماتی منحصرا کارکرد  4ساغر

، که داراي دو 5آلتین توپ هاي ایرانی نیز عدم رعایت کارکردها مشهود است. قصهدر قصه
کنند. از شروع، با اولین کارکرد مرحله اول ادامه پیدا می، پس زیباي خفتهحرکت است، همانند 

بچشم  آلتین توپدر حرکت دوم  )θت تا  ،η، ا تا βبا اینحال سه کارکرد مرحله مقدماتی (ب تا 
فاقد کارکردهاي مرحله مقدماتی بوده و پس از شروع،  7موذن و 6دیو پخمهخورند. دو قصه می

رفیق خوب کنند. ولین کارکرد مرحله نخست ادامه پیدا می، با ازیباي خفتهمثل قصه فرانسوي 
، پس از شروع با اولین موذنو زیباي خفته، دیو پخمه ، آخرین قصه ایرانی، همچون و رفیق بد

) بعد از این کارکرد رخ βکارکرد مرحله نخست ادامه یافته و تنها کارکرد مرحله مقدماتی (ب تا 
 دهد. می

قدماتی دو مسئله را مشخص نمود: یا کارکردهاي مرحله مقدماتـی بررسی کارکردهاي مرحله م
دهند یا اینـکه قـصه پس از شروع بطور مستقیم با کارکرد مرحله اول ادامه به ترتیب رخ نمی

ها ما را یاري تواند در شناخت بهتر ساختار قصهیابد. بررسی کارکردهاي مرحله نخست میمی
 کند. 

 __________________________________________________________________________  
١ ,  1, a 6, D2, E2, F3, T1, 1 ↑, ↓,  1, a 6, D2, E2, F3, T1, 1↑, 1 , I , ↓, Q, K, W° 
: حرکت اول ٢  A11, 1 3, A11, B4, C, K8, W0  حرکت دوم : ↑, (AXVII هر کدام سه بار), A13, K10, U 
٣ , a6, F1, a6, F1, 3, 3, D2, E2, F1, 3, K5, W o  
٤ , 2, AXVI, (D2, E2, F1 هر کدام چهاربار), ↑, Q, K, W0 

↑A16, (A13, B2, C , : حرکت اول ٥ بار,هرکدام دو (  ( K1,  هر کدام دو بار),  A13,  E9, K1 ;   

حرکت دوم    : , , 1, O1, W0
o  

٦ a6, F5, M, Nnég, (H2, J2 هر کدام سه بار), H2, J6, W3 
٧ , (a6,  B3 et  C↑ هر کدام سه بار), F9, Rs1, Pr2,  K, W3 



 547و شارل پروبر اساس آراء پراپ و برومون یصمد بهرنگ هاي قصه يساختار لیتحل

 
 

 حله اول تحلیل کارکردهاي مر -1-2
)، a6, D2, E2, F3پس از کارکرد مقدماتی به ترتیب شاهد کارکردهاي ( سیندرالدر قصه 

افتد؛ و در نهایت سپس دلتا قبل از دو کارکرد عزیمت و بازگشت قهرمان اتفاق افتاق می
کارکرد اول مرحله  زیباي خفتهشوند. در حرکت اول قصه کارکردهاي مرحله نخست تکرار می

) تـکرار شده و پس βر پس از شروع قصه و بـار دوم پس از کارکرد مقدماتی (ب تا نخست یکبا
خورند. در حرکت دوم نیز پس از عزیمت قهرمان ) بچشم میB, C, Kاز آن کارکردهاي (

) کارکرد اول مرحله نخست چهار بار تکرار شده و پس از آن و قبل از اینکه قصه به ↑(
,Aسرانجام برسد کارکردهاي (  , K( با تکرار متوالی دو کارکرد  ریکه کاکلیافتند. اتفاق می

)a, F شروع شده و پس از آن مابین دو کارکرد مقدماتی (بتا (β) کارکردهاي مرحله اول (D, 
E, F () قرار دارند و کارکردK نیز در قسمت انتهایی قصه مابین کارکرد مقدماتی بتا و (

) ↑ ,A, D, E, Fکارکردهاي ( پوست ساغررد. در خوآخرین کارکرد مرحله دوم بچشم می
پس از کارکرد مقدماتی و قبل از کارکرد مرحله دوم وجود دارند که در بین آنها کارکردهاي 

(D, E, F) شوند.هر کدام چهار بار تکرار می 
اول   ۀله مقدماتی است، کارکردهاي  مرحل، که فاقد کارکردهاي مرحآلتین توپدر حرکت اول 

 ,A. این توضیح الزم است که کارکردهاي ()A, B, C↑, K, A,  E(خورند: شم میزیر بچ
B, C↑شوند. حرکت دوم این قصه فاقد کارکردهاي مرحله اول ) هر کدام سه بار تکرار می
 ,a, F, M, N, H, J, H, Jپس از کارکردهاي مقدماتی داراي کارکردهاي ( دیو پخمهاست. 

 موذنشوند. ) هرکدام سه بار تکرار میH, Jآنها دو کارکرد () مرحله اول است که از بین 
که در بین   کند) ادامه پیـدا میa,  B, C↑, Fبدون داشتن کارکرد مقدماتی با کارکردهاي (

نیز داراي پنج کارکرد  رفیق خوب و رفیق بدشوند. ) سه بار تکرار می↑B, Cآنها دو کارکرد (
) را در بر β) کارکرد مقدماتی (ب تا F, Kدو کارکرد () و aاست که کارکرد مرحله نخست (

 اند. گرفته
ا این هکه تنها وجه مشترك بین تمامی قصه دهدبررسی کارکردهاي مرحله اول نیز نشان می

توان گفت ) است. در مورد دیـگر کارکردها نیز میa, Aاول ( ۀاست که نخستین کارکرد مرحل
کارکردهاي مرحله اول هستند ولی این کارکردها نه در  ها داراي برخی ازهر چند همه قصه

اند. عالوه بر آن هاي فرانسوي به ترتیب پشت سرهم قرار نگرفتههاي ایرانی و نه در قصهقـصه
ها داراي اند و از این حیث هم قصهکارکردهاي مرحله مقدماتی و مرحله اول درهم آمیخته شده

 ساختار مشابهی هستند. 
 ارکردهاي مرحله دوم تحلیل ک -1-3
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هاي بررسی شده بررسی کارکردهاي مرحله دوم دیدگاه کلی ما را در خصوص ساختار قصه
) هر Q, K, Wسه کارکرد نهایی ( پوست ساغرو  سیندرالتر خواهد کرد. در دو قصه تکمیل

شوند ولی هر سه مربوط به مرحله دوم هستند. در مقابل در قصـه چند به ترتیب ظاهر نمی
اند. در حرکت ) بصورت مرتب پشت سر هم قرار گرفتهK, Wدو کارکرد نهایی ( یکه کاکلیر

) از مرحـله دوم K, U) و (K, Wبـه ترتیب دو کارکرد نهـایی ( زیبـاي خفتهاول و دوم 
 خورند. بچشم می
خر ) بار اول قبل از دو کارکرد مرحله اول و بار دوم در آKاول آلتین توپ کارکرد ( در حرکت

) هستیم. O, Wحرکت قرار گرفته است در صورتیکه در حرکت دوم شاهد دو کارکرد نهایی (
 )K, Wاست چرا که دو کارکرد نهایی ( ریکه کاکلیشبیه ساختار  دیو پخمهساختار قصه 

ساختاري مشابه  موذناند. در مقابل مربوط به مرحله دوم بوده و پشت سرهم قرار گرفته
) بصورت مرتب پشت سرهم قرار Rs, Pr,  K, Wرتیب که کارکردهاي (دارد بدین ت سیندرال

دارد و در دو کارکرد  ریکه کاکلیساختاري همانند ساختار  رفیق خوب و رفیق بداند. فتهرنگ
 ) مرحله دوم الگوي پراپ رعایت شده است.  K, Uپایانی (

ترتیب کارکردها دقیقا  نفقدادهد که بررسی نحوه قرار گرفتن کارکردهاي مرحله دوم نشان می
گانه به همانند کارکردهاي مرحله مقدماتی و مرحله اول است: یا این کارکردها در مراحل سه

 است. اند یا تقدم و تاخر مراحل رعایت نشدهترتیب کنار هم چیده نشده
 
 بر اساس آراء برومون هاي ننه غازهقصهو  هاي آذربایجانافسانه. تحلیل ساختاري 2
 

گیرند که به ساختار قصه بیشتر از محتواي آن اهمیت از ساختارگرایان به پراپ ایراد می برخی
داده است. ولی باید اذعان کرد که تحقیقات پراپ موجب شد تا قصه بعنوان موضوع مطالعات 
ادبی مشروعیت پیدا کند. اندیشمندان دیگري از جمله کلود برومون، گرماس و روالن بارت 

اند. نظریاتی ارائه داده انجام داده و کارهاي پراپ، در زمینه ساختار قصه تحقیقاتی نیز، در ادامه
 خواهیم پرداخت. برومونهاي یاد شده بر اساس نظرات در این بخش، به تحلیل قصه

 هاي ایرانیتحلیل قصه -2-1
ایین که در سطور پ را یافترفت شش پیآلتین توپ  توان در قصه، میبر اساس نظریه برومون

 پردازیم.به بررسی آن می
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کنند. روزي دختر موقع برادر و خواهري با همدیگر زندگی آرامی را سپري می رفت اولپی
 "خواهد او را از چاه بیرون بکشد : شنود که فردي میکشیدن آب از چاه صدایی می
ده یکش) دختربا زحمت او را باال 61، 1357(بهرنگی،  "طناب بینداز من را باال بکش. 

خواهد به ازدواج او شود. دیو از او میو درکمال تعجب با دیوي بد ترکیب روبرو می
ناچار با او ه) دختر ب62(همان،  "کشم هم برادرت را.هم ترا می "درآید وگرنه: 

 کند.ازدواج می
اهد خواي از خانه خسته شده و از دختر میپس از مدتی دیو از پنهان شدن در گوشه رفت دومپی

خواهد از باغ دیو سفید خود را به ناخوشی بزند. دختر بنا بدستور دیو از برادرش می
اش درمان شود. پسر در جستجوي انگور وارد باغ دیو برایش انگور بیاورد تا بیـماري

 آورد. سفید شده، دیو را کشته و مقداري انگور براي خواهرش می
خواهد وانمود کند بیمار است تا ویی کرده و از دختر میجپس از مدتی دیو باز بهانه رفت سومپی

-به این بهانه برادرش را به کام مرگ بفرستد. دختر، بنا بدستور دیو، از برادرش می
اش درمان شود. پسر وارد باغ خواهد از باغ دیو سیاه برایش هندوانه بیاورد تا بیماري

 آورد.اهرش هندوانه میاي کشته و براي خودیو سیاه شده، او را در مبارزه
رفت پی

 چهارم
 

بیا این زهر را بگیر قاتی غذاي  "گوید : مدت زمانی بعد، روزي دیو به دختر می
) دختر زهر را در غذاي 66(همان،  "برادرت بکن بلکه از دستش خالص شویم.

، شاهد گفتگوي دیو و مادرش بود. آلتین توپریزد غافل از اینکه پسرش، برادرش می
گوید. او هم بالفاصله دیو و اش موضوع را به او میبچه بمحض رسیدن دایی پسر

کشد. پس از آن بهمراه خواهرزاده خود خانه را ترك کرده و در خواهرش را می
 گزینند.  کوهستان منزل می

باکی او شـود. دزدان از قـدرت و بیوارد محل زندگی دزدان می آلتین توپروزي که  رفت پنجمپی
کنند در دزدي از کاخ شاه به آنهاکمک کند. آلتیــن ششان آمده و به او پیشنهاد میخو

آنها را کشته و  ،توپ قبول کرده، به تنهایی وارد کاخ شده ولی موقع ورود دزدها
 کند.جسدشان را در حیـاط کاخ رها می

 رفت ششمپی
 

. ماموران شاه آلتین دهد فرد خاطی را بیابندشاه از موضوع خبردار شده و دستور می
آورند. آلتین توپ ماجرا را به شاه اش را پیدا کرده و به حضور شاه میتوپ و دایـی

اش با گوید. شاه که از جسارت او خوشش آمده پیشنهاد میکند آلتین توپ و داییمی
دختران او ازدواج کنند. در نهایت دایی و خواهرزاده داماد شاه شده و سپس آلتین 

 کند.اش را وزیر خود میخت سلطنت نشسته و داییتوپ بر ت
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ها ابتدا وضعیت پایدار برقرار است، سپس اتفاقی رفتشود در همه پیهمانگونه که مشاهده می
 دهد. عوامل این تغییرات به ترتیب زیر است:این وضعیت را تغییر می

 وارد شدن دیو به زندگی خواهر و برادر؛  .1
 انگور؛  گسیل برادر براي جستجوي .2
 گسیل برادر براي جستجوي هندوانه؛  .3
 توطئه قتل برادر با غذاي زهرآلود؛  .4
 قول همکاري آلتین توپ به دزدان؛  .5
 رفتنن آلتین توپ به حضور شاه.  .6

 توان چنین عنوان کرد:دالیل ادامه قصه را هم می
 کند؛ دختر با دیو ازدواج می .1
 شود؛ برادر موفق به کشتن دیو سفید و آوردن انگور می .2
 شود دیوي را کشته و براي خواهرش هندوانه بیاوردبرادر بار دیگر موفق می .3
 کشد؛  اش دیو را میآلتین توپ توطئه دیو را برمال کرده و دایی .4
 کشد. آلتین توپ دزدان را می .5

اش با دختران شاه و به سلطنت و وزارت رسیدن آنها این قصه با ازدواج آلتین توپ و دایی
 یابد.پایان می

 
که در سطور پایین  را یافترفت پیهفت  دیو پخمه توان در قصه، میبر اساس نظریه برومون

 پردازیم.به بررسی آن می
رود. پیرزن با طرح نقشه اي او را پیرزنی پسر تنبلی دارد که هیچوقت از خانه بیرون نمی رفت اولپی

شود. او . پسر مجبور به ترك خانه میبنددبه بیرون از خانه فرستاده و در را به روي او می
 دارد.سر راه خود یک قورباغه، یک تخم پرنده و نخی پیدا کرده و برمی

-رسد، داخل شده و از غذایی که آماده است میپس از مدتی راه رفتن به خانه اي می رفت دومپی
کنند. دیو خواهد در مسابقه خوردن غذا شرکت خورد. ناگهان دیوي وارد شده و از او می

 خورد.بیشتر از پسر غذا می
خواهد با او در پیدا کردن شپش مسابقه دهد. این بار پسر قورباغه را دیو دوباره از پسر می رفت سومپی

 زند.بجاي شپش جا می
خواهد در له کردن سنگ با او مسابقه دهد. پسر تخم پرنده را بجاي سنگ دیو از پسر می رفت چهارمپی
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 شود.برنده مسابقه می له کرده و 
مسابقه بعدي مربوط به پیدا کردن درازترین مو است.پسر باز هم نخ را بجاي مو به دیو  رفت پنجمپی

 شود.نشان داده و برنده می
 رفت ششمپی
 

کند که پسر به مسابقه نهـایی مربوط به قـدرت فوت آن دو است. دیو چنان فوتـی می
گوید که قصد کشتن او را دارد. دیو با زرنگی به دیو می شود. ولی پسراي پرت میگوشه

 کند.از ترس جانش فرار می
 هفتمرفت پی
 

دهد ولی دیو خواهد. روباه به او قول مساعد میدیو به پیش روباه رفته و از او کمک می
بندد تا نتواند فرار کند. آنگاه هر دو به خانه محض احتیاط پاي روباه را به پاي خود می

آهاي روباه حیله گر! از « زند: بیند داد میگردند. پسر تا دیو و روباه را از دور میدیو برمی
آوري چرا بابت پدرت هفت دیو مقروضم بودي، نیاوردي، حاال هم که داري یکیش را می

-) دیو فرار کرده و روباه را بدنبال خود می1357،152(بهرنگی، » پوستش را نکنده اي؟
گزیند.  حب مال و دارایی دیو شده و بهمراه مادرش در خانه دیو مسکن میک شد. پسر صا

 
ها ابتـدا وضعیت پایدار برقرار است، سپس رفتشود در همه پیهمانگونه که مشاهده می

توان در قصه دیو پخمه بشرح زیر دهد. این تغییرات را میاي این وضعیت را تغییر میحادثه
 یافت:
 نرفتن او از خانه؛  تنبلی پسر و بیرون .1
 بازگشتن دیو به خانه  خود؛ مسابقه پیدا کردن بزرگترین شپش؛  .2
 مسابقه له کردن سنگ؛  .3
 مسابقه پیدا کردن درازترین مو؛  .4
 مسابقه فوت؛  .5
 بازگشت دیو و روباه به خانه.  .6

 توان چنین عنوان کرد:دالیل ادامه قصه را هم می
 تواند به خانه برگردد؛ پسر نمی .1
 و برنده شدن دیو؛ مسابقه  .2
 مسابقه و برنده شدن پسر؛  .3
 شود؛  پسر بار دیگر برنده مسابقه می .4
 شود؛ پسر باز هم در مسابقه برنده می .5
 فرار دیو از خانه خود.  .6

 رسد. این قصه با فرار قطعی دیو از خانه خود و تصاحب آن توسط پسر و مادرش به اتمام می
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که در سطور پایین به  را یافترفت پیپنج  موذنصه توان در ق، میبر اساس نظریه برومون

 پردازیم.بررسی آن می
گوید که از هفت در  منزلی به او هفت بشقاب طال با سکه درویشی به شاه می رفت اولپی

اند در صورتیکه شاه به اندازه صاحب آن خانه بخشنده نیست. هاي طال داده
ل از صاحبخانه دلیل ثروت شاه کنجکاو شده و پس از مراجعه به آن منز

سـازي پرسد. صاحبـخانه جواب را مـنوط به کشف راز زینکالنش را می
شکند. کند که پس از ساختن زین و فروش، آن را از خریدار گرفته و میمی

 شود.شاه قبول کرده و راهی می
ن ساز شاه پس از یافتن زین ساز موضوع را با او در میان میگذارد ولی زی رفت دومپی

کند که موقع اذان گفتن شاد و جواب را منوط به یافتن س ر  موذنی می
رود. شاه براي یافتن خوشحال بوده ولی بعد از آن گریه کرده و از هوش می

 شود.موذن عازم می
-گوید، موذن به شاه میشاه پس از پیدا کردن موذن دلیل آمدنش را به او می رفت سومپی

واند راز مردي را که زنی را در قفسی زندانی کرده را گوید در صورتیکه بت
کشف کند او هم رازش را به وي خواهد گفت. شاه مجددا عازم شده و سر 

دهد. سیمرغ در هاي سیمرغی را از دست اژدهایی نجات میراه خود جوجه
دهد تا در صورت نیاز با آتش زدن مقابل چند تا از پرهاي خود را به شاه می

 و کمک گیرد.آنها از ا
رفت پی

 چهارم
 

چرا زنی را در قفسی  پرسدمیشاه باالخره به منزل مرد مذکور رسیده و از او 
دهد در دهد. مرد جواب میزندانی کرده و پس مانده غذاي سگ را به او می

صورت گفتن رازش باید او را به قتل برساند. شاه قبول کرده و پس از شنیدن 
 کند.ش زده و به کمک او از آنجا فرار میراز مرد پر سیمرغ را آت

ساز را به ساز و راز زینشاه راز مرد را به موذن، راز موذن را به زین رفت پنجمپی
دارد. شاه گوید. صاحبخانه نیز پرده از راز خود برمیصاحبخانه بخشنده می

ه ولی دهد. زن پیشنهاد او را نپذیرفتپس از شنیدن آن به او پیشنهاد ازدواج می
 دهد.نصف ثروت خود را به شاه می

 
دهد. این در این قصه ابتدا وضعیت پایدار برقرار است، سپس اتفاقی این وضعیت را تغییر می

 توان چنین بیان کـرد:تغییرات را می
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خـواهد راز ثروت خود تر از شاه است، شاه کنجکـاو شده و از زن میزنـی بخشنده .1
 را به او بگوید؛

 خواهد دلیل شکستن زین را به او بگوید؛ ساز میینشاه از ز .2
خواهد دلیل خوشحالی قبل از گفتن اذان و بیهوش شدن بعد از شاه از موذن می .3

 گفتن اذان را به او بگوید ؛ 
 پرسد به چه دلیلی زن را درقفس زندانی کرده است. شاه از مرد می .4

 توان چنین عنوان کرد:دالیل ادامه قصه را هم می
 ساز را کشف کند؛ خواهد راز زیناز شاه میزن  .1
 خواهد راز موذن را کشف کند؛ ساز از شاه میزین .2
خواهد به راز مردي را پی ببرد که زنی را در قفسی زندانی کرده موذن از شاه می .3

 است؛
 گریزد. شاه پس از فهمیدن راز این مرد با کمک سیمرغ از مهلکه می .4

 رسد. اد و بازگشت شاه به کاخ خود به پایان میقصه با برمال شدن راز همه افر
 

که در  توان یافترا میرفت پی سهبد  رفیق خوب و رفیق ، در قصهبر اساس نظریه برومون
 پردازیم.سطور پایین به بررسی آن می

شود دو دوست در جستجوي کار محل زندگی خود را ترك بیکاري موجب می رفت اولپی
ند نـاهار از غذاي رفیق خوب و شـام از غذاي رفیق بد کنکنند. آنها توافق می

خورند. ولی موقع شام رفیق بخورند. موقع ناهار هر دو از غذاي رفیق خوب می
دهد دوستش از غذاي او بخورد. همین موضوع موجب جدا شدن بد اجازه نمی

 شود.آنها از همدیگر می
حبت هاي خرس و گرگ و روباه رفیق خوب به غاري رفته و در آنجا از صرفت دومپی

اي هاي یک موش را تصاحب کرده، به گنجی در مخروبهفهمد چگونه سکهمی
دست یافته و دختر بیمار شاه را مداوا کند. در نتیجه رفیق خوب ثروت زیادي 
بدست آورده و پس از ازدواج با شاهدخت قصري بسیار زیباتر از کاخ شاه 

 کند.براي خود درست می
رفت پی
 سوم

پرسد ثروت خود را چگونه بدست روزي رفیق بد دوستش را دیده و از او می
گوید. رفیق بـد به امید اش را باز میآورده است. رفیق خوب سرگذشت

 کشند.رود. ولی حیوانات او را میدستیـابی به ثروت به غار می
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 :کنند عبارتند ازرفت را دچار خلل میاتفاقاتی که وضعیت پایدار پی
 دو دوست در جستجوي کار خانه و کاشانه خود را ترك کنند؛  .1
 مشـاجره و متعاقب آن جدایی آن دو از همدیگر.  .2

 توان بشرح زیر بیان نمود:شوند را نیز میدر مقابل حوادثـی که موجب ادامه روایت می
 از غذاي رفیق بد بخورد؛ شام تواند موقع رفیق خوب نمی .1
 وتمند شده و با دختر شاه ازدواج کند. رفیق خوب میفهمد چگونه ثر .2

 قصه با کشته شدن رفیق بد خاتمه مییابد. 
 

در این است  ایرانی وجه مشترك هر چهار قصه توان چنین نتیجه گرفت کهبه این ترتیب می
که وضعیت با ثبات اولیه در پی رخ دادن اتفاقی از بین رفته و کار یا کنشی از سوي یکی از 

 شود. دامه روایت میها موجب اشخصیت
 هاي فرانسويتحلیل قصه -2-2

که در سطور  توان یافترا میرفت پی هفت پوست ساغر ، در قصهبر اساس نظریه برومون
 پردازیم.پایین به بررسی آن می

کنند. روزي ملکه در بستر بیماري افتاده و اي زندگی میدر سرزمینی ثروتمند شاه و ملکه رفت اولپی
گیرد مانند. ملکه در آخرین روزهاي عمر خود از شاه قول میمداواي او درمی طبیبان از

 باشد ازدواج نکند. او پس از فوت او جز با زنی که از هر لحاظ برتر از
کنند براي استمرار سلطنت و مدتی پس از فوت ملکه بزرگان آن سرزمین به شاه توصیه می رفت دومپی

شاه سرانجام تسلیم شده و با توجه به قولی که به ملکه داده داشتن فرزند پسر ازدواج کند. 
یابد. دختر بمحض اطالع از تصمیم پدر بود جز دختر خودش کسی را الیق ازدواج نمی
گوید بعنوان هدیه خواهد. فرشته به او میسراغ فرشته نگهبان خود رفته و از او کمک می

دختر درخواست خود را به شاه  عروسی از پدرش لباسی به رنگ زمان درخواست کند.
-گوید. او هم بالفاصله بهترین خیاطان آن سرزمین را فرا خوانده و به آنها دستور میمی

 دهد هر چه زودتر لباس را آماده کنند.
رود. کنند. شاهدخت باز هم سراغ فرشته نگهبان میآنها در اسرع وقت لباس را آماده می رفت سومپی

کند لباسی به رنگ ماه از پدرش بخواهد. دختر درخواست توصیه می این بار فرشته به او
 رساند.خود را به شاه اطالع می

 رفت چهارمپی
 

توانند در عرض بیست و چهار ساعت لباس را آماده کنند. ولی باز هم خیاطان شاه می
کند از پدرش لباسی به رنگ خورشید فرشته نگهبان بار سوم به شاهدخت توصیه می

دهد تا واست کند. شاه تمامی طال و جواهرات خود را به هنرمندان و خیاطان میدرخ
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 لباس را آماده کنند.
مانند. شاهدخت کنند که همه از زیبایی آن متحیر میخیاطان نیز چنان لباس زیبایی تهیه می رفت پنجمپی

ـی را بخواهد که گوید از شاه پوست االغشود. فرشته به او میدوبـاره به فرشته متوسل می
 شود.منبع دارایی آن سرزمین محسوب می

 رفت ششمپی
 

کند. دخترك، بنا به توصیه فرشته نگهبان، پوست ساغر را این بار نیز شاه موافقت می
 کند.پوشیده و از قصر فرار می

 هفتمرفت پی
 

-می اي بعنوان کارگر مشغول بکارشاهدخت پس از فرار در سرزمین همجوار در مزرعه
هایی را که با خود بهمراه برده است شود. او روزهاي تعطیل، بدور از چشم دیگران، لباس

افتد. پوشد. روزي شاهزاده او را در آن لباس دیده، به او دلباخته و در بستر بیماري میمی
ملکه پس از فهمیدن موضوع دستور میدهد دختر براي شاهزاده کیکی تهیه کند دختر 

گذارد. شاهزاده انگشتر را پیدا کرده و کردن کیک انگشتر خود را داخل آن میبهنگام آماده 
تواند دهد همه دختران آن سرزمین آن را به انگشت بکنند. فقط شاهدخت میدستور می

 گیرد. براحتی اینکار را انجام دهد. پس از موافقت شاه و ملکه عروسی آنها سر می
 

دهد. این رقرار است، سپس اتفاقی این وضعیت را تغییر میدر این قصه ابتدا وضعیت پایدار ب
 تغییرات را میتوان چنین بیان کـرد:

 بیماري ملکه؛  .1
 تصمیم شاه به ازدواج با شاهدخت؛  .2
 آماده کردن لباسی به رنگ زمان ؛  .3
 آماده کردن لباسی به رنگ ماه؛  .4
 تهیه لباسی به رنگ خورشید؛  .5
 قربانی کردن االغ؛  .6
 فرار شاهدخت.  .7

 شوند عبارتند از:وادثی هم که موجب ادامه روایت میح
 فوت ملکه؛  .1
 درخواست لباسی به رنگ زمان؛  .2
 درخواست لباسی به رنگ ماه؛  .3
 درخواست لباسی به رنگ خورشید؛  .4
 درخواست پوست االغ؛  .5
 فرار شاهدخت.  .6
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 یابد.قصه با ازدواج شاهزاده و شاهدخت خاتمه می
 

که در سطور  توان یافترا میرفت پیهشت  یباي خفتهز قصه، در بر اساس نظریه برومون
 پردازیم.پایین به بررسی آن می

شوند. در مراسم غسل تعمید او پري اي پس از سالها صاحب دختري میشاه و ملکه رفت اولپی
زیسی زخمی شده و زند: دخترك با دوك نخپیري سرنوشتی غمبار براي بچه رقم می

گوید بچه نمرده بلکه به ري، بمنظور تعدیل این سحر، میجان خواهد باخت. آخرین پ
 خواب صد ساله فرو خواهد رفت. 

ریسی رفته و پس از سالها، دختر بچه دور از چشم والدین خود به محل اقامت پیرزن نخ رفت دومپی
اي که سرنوشت او را از مرگ افتد. پريدر حین بازي با دوك زخمی شده و بیهوش می

برد تا ساله تعدیل داده بود همه ساکنین قصر را به خواب فرو می به خواب صد
 شاهدخت موقع بهوش آمدن مشکلی نداشته باشد.

نشیند. اي وارد کاخ شده و در کنار تخت شاهدخت میپس از صد سال شاهزاده رفت سومپی
 شود.شاهدخت از خواب صد ساله بیدار می

 رفت چهارمپی
 

هایش را به سرزمین خود برده و در کاخ او شاهدخت و بچه پس از مرگ پدر شاهزاده،
 دهد.اسکان می

ها را کشته دهد یکی از بچهمادر شاهزاده، که عفریته است، روزي به آشپز خود دستور می رفت پنجمپی
 کند.اي برایش آماده میو براي او غذا تهیه کند. آشپز او را فریب داده و بره

 رفت ششمپی
 

خواهد از تی مادر شاهزاده باز هم به آشپز دستور کشتن بچه دوم را داده و میپس از مد
اي را براي رفت قبلی آشپز بزغالهآن براي او غذاي لذیذي تهیه کند. باز هم همانند پی

 کند.غذاي عفریته آماده می
 هفتمرفت پی
 

دهد. ولی یمدت زمانی بعد مادر شاهزاده دستور کشتن و طبخ شاهدخت را به آشپز م
فریب داده، گوزنی را کشته و از گوشت آن غذایی براي او تهیه  را آشپز بازهم عفریته

 کند.می
دهد. هایش را میمدتی بعد عفریته به موضوع پی برده و دستور قتل شاهدخت و بچه رفت هشتمپی

 .ردشود عفریته خود را از بین ببولی بازگشت زود هنگام شاهزاده از جنگ موجب می
 

دهد. ها ابتدا وضعیت پایدار برقرار است، سپس اتفاقی این وضعیت را تغییر میرفتدر پی
 عوامل این تغییرات به ترتیب زیر است:

 جادوي شوم پري بدجنس؛  .1
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 بیهوش شدن شاهدخت؛  .2
 ورود شاهزاده به کاخ و بهوش آمدن شاهدخت؛  .3
 هایش به سرزمین پدري شاهزاده ؛ عزیمت شاهدخت و بچه .4
 ها؛ قصد عفریته براي خوردن یکی از بچه .5
 تمایل او به خوردن بچه دوم؛  .6
 دستور قتل شاهدخت؛  .7
 پی بردن عفریته به فریبکاري آشپز.  .8

 شوند بشرح زیر بیان نمود:توان حوادثی را که موجب ادامه روایت میدر عین حال می
 تعدیل  جادوي  شوم  مرگ  به خواب؛  .1
 ان؛ محصور کردن کاخ در بین درخت .2
رفت و آمد شاهزاده به کاخ و بی اطالعی پدر و مادر او از اینکه چه اتفاقی افتاده  .3

 است؛ 
 عزیمت شاهزاده به جنگ ؛  .4
 دهد؛ آشپز عفریته را فریب می .5
 فریب مجدد عفریته؛  .6
 دهد. عفریته را فریب می براي بار سومآشپز  .7

 رسد.قصه با بازگشت شاهزاده از جنگ و مرگ عفریته به پایان می
که در سطور  توان یافترا میرفت پیچهار  ریکه کاکلی ، در قصهبر اساس نظریه برومون
 پردازیم.پایین به بررسی آن می

کند شاهزاده از هوش سرشاري برخوردار خواهد اي پیشگویی میآورد. فرشتهاي پسر زشتی بدنیا میملکه رفت اولپی
 اش را نیز از این موهبت برخوردار کند.ص مورد عالقهبود و این توانایی را خواهد داشت که شخ

-پیشگویی می هفت سال بعد شاهدختی در سرزمین دیگري بدنیا آمد که بـی نهایت زیبا بود، همان فرشته رفت دومپی

-اي نخواهد داشت. فرشته در عین حال این توانایی را به شاهدخت میکند که شاهدخت از هوش بهـره

 اش را زیبا کند.د عالقهدهد که شخص مور
نالد. ریکه روزي شاهدخت در جنگل با شاهزاده که ریکه نام دارد برخورد کرده و از کودن بودن خود می رفت سومپی

مند سازد به شرط اینکه شاهدخت با او ازدواج کند. شاهدخت تواند او را از هوش بهرهگوید میبه او می
 کند.قبول می

 رفت چهارمپی
 

رسد شاهدخت از ازدواج با ریکه، بدلیل زشتی بیش از حد او، سرباز زمان وفاي به قول فرا می کهمیهنگا
اش تواند از موهبت زیبایی به شخص مورد عالقهکند که او هم میزند. ریکه به شاهدخت یادآوري میمی

 گیرد.ببخشد. شاهدخت قبول کرده و ازدواج آنها سرمی
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 کنند عبارتند از:رفت را دچار خلل میایدار پیاتفاقاتی که وضعیت پ

 اي زشت؛ تولد شاهزاده .1
 کودن بودن شاهدختی زیبا؛  .2
 ناراحتی و یاس شاهدخت از کودن بودن و دوري گزیدن اطرافیان از او؛  .3
 عدم وفاي به قول شاهدخت.  .4

 ود:توان بشرح زیر بیان نمشوند را نیز میدر مقابل حوادثی که موجب ادامه روایت می
 شاهزاده زشت بی نهایت باهوش خواهد بود؛  .1
 اش را زیبا کند؛ شاهدخت کودن این توانایی را خواهد داشت که فرد مورد عالقه .2
 برخورداري شاهدخت از موهبت هوش.  .3
 سد. با زیبا شدن ریکه و ازدواج او با شاهدخت به پایان می قصه

 
که در سطور پایین به  توان یافترا میت رفپی چهار سیندرال ، در قصهبر اساس نظریه برومون

 پردازیم.بررسی آن می
نامادري، که به تازگی وارد زنـدگی سیندرال و پدرش شـده است، سیندرال را به کارهاي  رفت اولپی

 دارد.فرسا وامیسخت و طاقت
و خواهران کند. نامادري شاهزاده مهمانی ترتیب داده و همه افراد متشخص را دعوت می رفت دومپی

-دهند او هم به مهمانی برود. پس از رفتن آنها به مهمانی، فرشتهناتنی سیندرال اجازه نمی
 کند.اي به سراغ سیندرال آمده و با سحر و جادو مقدمات رفتن او را به مهمانی فراهم می

یند اجازه ندارد گوروز بعد هم نامادري و خواهران ناتنی به مهمانی رفته و به سیندرال می رفت سومپی
همراه آنها برود. باز هم فرشته به کمک سیندرال شتافته و سیندرال را به مهمانی فرستاده و 

کند که حتما قبل از نیمه شب به منزل برگردد. ولی سیندرال دیرتر از موعد مقرر تاکید می
 افتد.اش میاز کاخ بیرون آمده و لنگه کفش

 رفت چهارمپی
 

دهد همه دختران را پیدا کرده و، بمنظور یافتن سیندرال، دستور می شاهزاده لنگه کفش
تواند براحتی کفش را پوشیده و در جوان آن سرزمین باید آن را بپوشند. فقط سیندرال می

 کند.مینهایت با شاهزاده ازدواج 
 

 شوند عبارتند از:ها دچار خلل میرفتاتفاقاتی که متعاقب آن وضعیت پایدار پی
 ار و اذیت نامادري؛ آز .1
 مهمانی شاهزاده و مجاز نبودن سیندرال براي رفتن به مهمانی؛  .2
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 برگزاري مجدد مهمانی؛  .3
 خواهد لنگه کفش را بپوشد. او می کههنگامیتمسخر خواهران ناتنی سیندرال  .4

 توان بشرح زیر بیان نمود:شوند را نیز میحوادثی که موجب ادامه روایت می
 کند؛ ها را تحمل مییسیندرال تمام سخت .1
 یاري فرشته به سیندرال؛  .2
 رسد. شتابد. قصه با پایانی خوش به اتمام میفرشته باز هم به کمک سیندرال می .3

 
 گیرينتیجه

پرو بر اساس آراء پراپ و برومون شارل در این مقاله چهار قصه از بهرنگی و چهار قصه از 
نشان دادکه الگـوي ساختاري پراپ داراي ها . تحلیل این قصهقرار گرفتندمورد بررسـی 

گانه  ابداعی  پراپ رعایت نشده بود، بدین ها، مراحل  سههایی است: در هیچکدام از قصهنقصان
ها، نه تنها تقدم و تاخر کارکردهاي هر مرحله بلکه تقدم و تاخر معنی که، در ساختار قصه

هاي دوگانه، که در دو قصه ه حرکتخورد. عالوه بر آن انگیزمراحل مختلف نیز بچشم نمی
خورد، بر اساس نظریه پراپ استوار نیست. پراپ در کتاب بچشم می زیباي خفتهو  آلتین توپ

اي بر این نکته تاکید دارد که انگیزه حرکت دوم قصه دزدیده شدن شی شناسی قصهریخت
 عبارت دیگر قهرمانهاست که قهرمان قصه بدست آورده یا آزار و اذیت مجدد قهرمان است، ب

دست آورده ربوده و او را هبار دیگر ظاهر شده و آنچه را که قهرمان در حرکت اول ب دروغین
که دلیل حرکت دوم قصه ایرانی این است که قهرمان در جستجوي زندگی کشد. در صورتیمی

. طبق نظریه دور از مردم سکنی گزیندهآرام خانه و کاشانه خود را ترك کرده و در محل دیگر ب
پراپ قهرمان حرکت اول و دوم قصه یک شخص است در صورتیکه قهرمان قصه ایرانی از 

یابد. قهرمان در پایان حرکت اول منحصرا از دست دیو حرکت اول به حرکت دوم تغییر می
شود و پاداش دیگري ندارد. در حرکت دوم، قهرمان  روایت تغییر کرده و به دلیل خالص می
گیرد و قهـرمان حرکت اول دهد مورد تقدیر شاه قـرار مییی که از خود نشان میهاشایستگی

 آلتین توپگردد. قصه فرانسوي نیز همانند مند میبه لطف قهرمان حرکـت دوم از پاداش بهـره
تهدید شود خانواده خود  دروغین شود: قهرمان قصه بدون اینکه از جانب قهرمانمحسوب می

شود. او هیچ نقشی در حرکت دوم نداشته و هیچگونه کنش جنگ می را ترك کرده و عازم
 کند. دهد و به پاداشی دست پیدا نمیاي از خود نشان نمیقهرمانانه

دهد. این الگو ها بر طبق آراء برومون امتیازات این الگـوي ساختـاري را نشان میبررسی قصـه
عبارت دیگر قصه از ههاي پریان است، بهایی است که ذاتی  قصهدقیقا  در بردارنده موقعیت

وضعیت مقدماتی پایدار و باثبات شروع شده، رخدادي این وضعیت را دچار خلل کرده و 
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ثباتی پس از تالش قهـرمان داستـان از بین رفتـه و اوضاع به موقعیت اول سرانجام عامل بی
-بهشدند. سه مرحله میها شامل این رفتهاي بررسی شده، تمامی پیگردد. در قصـهبرمی
اي که این ترتیب در آن وجود نداشته باشد نادر است. برومون با توان گفت قصهمی جرأت

هاي پریان، بلکه هاي  عامیانه الگویی را بنا نهاد که  نه تنـها بر قصهدرك صحیح از ساختار  قصه
شود تحلیل ساختاري ها قابـل انطباق است، و همین ویژگی است که موجب میبر اکثر روایت

 هاي ایرانی و فرانسوي کامال با روش برومون منطبق باشد.  قصه
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