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چكيده
در دو دهۀ اخیر توجّه به نظریّههای ادبی و انطباق آنها با متون ادب پارسی ،شتاب بیشتری به خود گرفتهه اسه  .یکهی
از این نظریّات ،نظریّۀ ریخ شناسی والدیمیر پراپ ( )5891-5981اس که تهاکنون پایهاننامهههها و مقهاالت علمهی -
پژوهشی زیادی بر اساس آن نوشته شده اس  .این مقاله ،به بررسی بیس و یک مقالۀ علمی  -پژوهشی چاپ شهده در
فاصلۀ سالهای  5898تا  ،5888بهه عنهوان پهر بسهامدترین سهالههای بهه کهارگیری الگهوی والدیمیهر پهراپ در ایهران،
میپردازد .نتیجۀ بررسیها نشان میدهد از مجموع این مقاالت ،تنها پنج مقالهه در انطبهاق الگهوی پهراپ بها متهون ادب
داستانی پارسی درس عمل کردهاند و در مابقی آنها ناهمخوانیهایی با این الگو دیده مهیشهود کهه نتهایج بهه دسه
آمده را کم و بیش تح تأثیر قرار داده اس  .این ناهمخوانیها شامل مواردی چون در نظر گهرفتن وضهییّ آغهازین
به عنوان خویشکاری ،اشتباه در تییین خویشکاریها ،عدم توجّه به ترکیب حرک ها و اشهتباه در تییهین حرکه ههای
این متون اس .
كليدواژهها :ریخ شناسی ،ادب داستانی فارسی ،والدیمیر پراپ ،وضییّ آغازین ،خویشکاری ،حرک .

 .5تاریخ دریاف 5881/8/01 :
 .0رایانامهmazharebrahimi@gmail.com :

تاریخ پذیرش5881/50/59 :

 /0فصلنامۀ روای پژوهی ،سال چهارم ،شمارة  ،51بهار 5881

 .4مقدّمه
در دو دهۀ اخیر ،مقاالت مربوط به نقد و نظریّههای ادبی و بررسی میهاان تطهاب آنهها بهر متهون ادب پارسهی
شتاب بیشتری به خود گرفته اس  .بیشتر اینگونه پژوهشها پیش از علمی  -پژوهشی بهودن ،جنبهۀ آموزشهی
دارند .منوطبودن ارتقای مرتبۀ اعضای هیأت علمهی بهه داشهتن تیهداد مشخّصهی مقالهه ،نقهش امتیهاز مقهاالت
پژوهشی در مصاحبۀ دکتری دانشجویان ارشد ،شهرطِ داشهتن مقالهۀ مسهتخرا از پایهاننامهه بهرای دانشهجویان
دکتری جه دفاع از پایاننامۀ خود ،عالقه به آشنایی با نظریّات جدید ،تسههیل در داوری و چهاپ ایهنگونهه
مقاالت در مقایسه با موضوعات دیگر ،از دالیل افاایش مقاالت علمی  -پژوهشهی در ایهن حهوزه اسه  .ایهن
نیاز در کنار نبودن درس نظریّههای ادبهی و نداشهتن آشهنایی کامهل برخهی از پژوهشهگران بها ایهن نظریّهههها،
شتابزدگی پژوهشگران در تهیّۀ مقاالت و مواردی از این دس  ،موجهب پدیهد آمهدن اشهکاالت عدیهدهای
در شناخ درس این نظریّهها یا میاان انطباق آنها با متون ادب پارسی شده اس .
فریدون بدرهای با ترجمۀ کتاب ریخ شناسی قصّههای پریان در سال  ،5839الگوی پهراپ را بهه ایرانیهان
میرّفی کرد؛ امّا با توجّه به اطّالعاتی که در پایگاههای اینترنتهی مربهوط بهه پایهاننامهههها و مجهالّت تخصّصهی
وجود دارد ،پیشینۀ به کارگیری این الگو در ایران ،به ده سال اخیر برمیگردد .در طول این ده سالی که توجّهه
محافل دانشگاهی ایران به الگوی مذکور میطوف گشته اس  ،حدود پنجاه پژوهش بر مبنای آن انجام گرفتهه
که قسم اعظم آنها پایاننامۀ کارشناسی ارشد و سه مورد رسالۀ دکتری اس  .میاان به کارگیری ایهن الگهو
در چهار سال اخیر ،رشد چشمگیری داشته و از سال  5898تاکنون ،بیش از بیس مقالۀ علمهی  -پژوهشهی بهر
اساس آن ،نوشته شده اس .
 .6-4بيان مسئله

پژوهش حاضر بر آن اس تا به بررسی بیس و یک مقالۀ علمهی  -پژوهشهی در زمینهۀ ریخه شناسهی متهون
داستانی ادب فارسی بهر اسهاس نظریّهۀ والدیمیهر پهراپ ( )5891-5981بپهردازد .از آنجها کهه بسهیاری از ایهن
پژوهشها الگوی دانشجویان و دیگهر پژوهشهگران جهوان قهرار مهیگیهرد ،ایهن بررسهی مهیتوانهد بهه در
درس تری از نظریّۀ پراپ بینجامد و از تکرار اشتباهات احتمالی و عدم شهناخ ابیهاد ایهن نظریّهه جلهوگیری
کند.
با وجود افاایش بیش از پیش تحقیقات ریخ شناختی در سالهای اخیر ،مهوارد آشهکاری از نهاهمخوانی
با الگوی پراپ در آنها به چشم میخورد که روایی این تحقیقات را زیر سؤال میبرد .در ایهن مقالهه بهر آنهیم
تا با بررسی پژوهشهای صورت گرفته بر مبنای الگوی پراپ در ایران ،نهاهمخوانیههای موجهود در آنهها را
تییین و میاان در

پژوهشگران ایرانی را از این الگو مشخّص سازیم.
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حجم نمونه در این مقاله ،شامل بیس و یک مقالۀ علمی  -پژوهشی اس که در فاصلۀ سالههای  5898تها
تابستان  5888در مجالّت علمی -پژوهشی ایران چاپ شدهاند .بیشتر این مقالهها مستخرا از پایاننامه اس .
 .6-6پيشينة پژوهش

پیشینۀ به کارگیری الگوی والدیمیر پراپ در ایران ،به دوازده سال اخیر برمیگهردد و در فاصهلۀ ایهن سهالهها
حدود پنجاه پژوهش بر این اساس ،انجام گرفته که قسم اعظم آنها پایاننامۀ کارشناسی ارشهد و سهه مهورد
رسالۀ دکتری اس  .از جملۀ این موارد ،سیّار ( )5899به ریخه شناسهی طهوطی نامهه پرداختهه اسه  .حسهنی
( )5898پایاننامۀ خود را به بررسی برخی از حکای های تذکرة االولیاء بر پایۀ این الگو اختصاص داده اسه
و دمرچلو ( )5881نیا ریخ شناسی حکای های صوفیانۀ همین کتاب را بررسی کرده اس .
قصههههای
دربارة ریخ شناسی قصّههای عامیانه نیا چند پایاننامه نوشته شده اس  .وطهنپهور (ّ )5899
عامیانۀ بخش اوز در استان فارس را گردآوری کرده و هف نمونه از آنها را ریخ شناسهی نمهوده اسه .

صههههای
گوهری بخشایش ( )5899و سلیمی ( )5885نیا به ترتیب به ریخ شناسی مجموعهۀ دو جلهدی ق ّ
صبحی و قصّههای کتاب گل به صهنوبر چهه کهرد پرداختههانهد .خهدیش ( )5885بها تقلیهل و دسه کاری
قصهه را
خویشکاریهای سی و یک گانهۀ پهراپ و بها الههام از روشههای کلهود برمهون و سهاتو آپهو صهد ّ
ریخ شناسی نموده اس .
همچنین مقاالت زیادی بر مبنای الگوی مذکور منتشر شده که اکثراً مستخرا از پایاننامه هسهتند؛ از جملهه
خراسانی ( )5898به عنوان اوّلین پژوهشگر فیّال در این زمینه (با توجّه به اطّالعهات ثبه شهده در پایگهاهههای
مربوط به مجالّت تخصّصی ایران) ،ریخ شناسی یکی از حکای های هاار و یک شب را ارائه کهرده اسه .
قصهۀ «سهمک عیّهار» را بها ایهن روش بررسهی نمهودهانهد .پروینهی و ناممیهان
خائفی و فیضی گنجین (ّ )5893
( )5899ده فابل از کلیله و دمنه را بررسی کردهاند :پارسها و صهلواتی ( )5898بهر مبنهای روش پهراپ سهاختار
حکای های این اثر را تییین نمودهاند .مدرّسی و گور

( )5898ریخ شناسی داستانهای «سهندباد بحهری»

را اسههاس کههار قههرار دادهانههد .روحههانی و عنههایتی قههادیکالیی ( )5899داسههتان «بیههژن و منیههژه» از شههاهنامه را
ریخ شناسی نمودهاند .قربانی و گور

( )5881و ( )5880به بررسی توالی خویشکاریهای قهرمهان در سهه

قصّه از شاهنامه و تییین ساختار این قصّهها بر پایۀ الگوی پراپ پرداختهانهد ،آذر و پورسهیّد ( )5881و ()5885
«داستان حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی و «گنبد سرخ» از هف پیکر نظامی را ریخ شناسی کهردهانهد .نبهیلهو
( )5881مقایسۀ ساختار مقامات حمیدی و مقامات حریری را اساس کار قرار داده اس و عربیوسفآبهادی
و همکاران ( )5888نیا به ریخ شناسی تطبیقی مقامههای فارسی و عربی پرداختهاند.
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 .9مبانی نظري الگوي ریختشناختی پراپ
ساختارگرایی از مهمترین مکتبهایی اس که توجّه خود را به تحلیل و بررسی «روایه » میطهوف داشهته
اس  .اگرچه این مکتب در دهۀ ( . 5831م ) در اروپا شکوفا شد ،امّا والدیمیر پهراپ سهه دههه قبهل از ایهن
تاریخ ،در بررسی قصّههای پریان در زبان روسهی ،ایهن روش را آزمهود و از ایهن طریه موفّه بهه کشهف
قصهه و روایه
الگوی ریخ شناختی قصّههای پریان شد .الگوی پراپ تأثیر زیادی بر تحقیقات مربوط بهه ّ
داشته اس و پژوهشگران بسیاری از سراسر جههان ،آن را بهه کهار گرفتههانهد .از ایهن میهان ،کسهانی چهون
استراوس ،گرماس ،برمون ،بهارت و تهودوروف در صهدد گسهترش و ویهرایش روش وی برآمدنهد و ایهن
تالشها ،مهور علمی به نام روای شناسی را در پی داش .

والدیمیههر پههراپ در سههال ( . 5809م) ،نتههایج پههژوهش خههود را در قالههب کتههابی بهها عنههوان ریخ شناسهی
قصّههای پریان منتشر ساخ  .از زمان انتشار کتاب وی ،بیش از هشتاد سال میگذرد و در طول ایهن سهالهها،
بهویژه پس از انتشهار ترجمهۀ انگلیسهی آن در سهال ( .5819م) پژوهشهگران بسهیاری از سراسهر جههان ،بارهها
الگوی وی را برای تییین ساختار انواع روای مورد استفاده قرار داده و کارایی آن را به اثبهات رسهاندهانهد .بها
وجود اینکه در دهههای اخیر ،روش پراپ مورد بازبینی منتقدان قرار گرفته و الگوهای جدیدی بهر اسهاس آن
شکل گرفته اس  ،این الگو هنوز اهمّیّ خود را از دس نداده و همچنان از روشهای مهم و کهارای تجایهه
و تحلیل روای محسوب میشود.
ریخ شناسی تالشی اس برای شناسایی عناصر بنیادین روای ؛ عناصری که سازهههای اصهلی سهاختمان
روای به حساب میآیند و موجبات شکلگیری دیگر اجاا را فراهم مهیآورنهد .والدیمیهر پهراپ ،بهه عنهوان
قصهۀ پریهان در زبهان روسهی ،موفّه بهه کشهف و اسهتخراا کوچهکترین
واضع این رویکرد ،با بررسی صد ّ
واحدهای سازندة این قصّهها شد.
پراپ برخالف پژوهشگران قبل از خهود ،بهه بررسهی جداگانهۀ طهر و موتیهف نپرداخه  .وی بها در
کاستیها و اشکاالت روشهای قدیمی طبقهبندی و تیریف قصّهها ،روش نهوینی را ابهداع نمهود و بهر اسهاس
آن ،ساختار بنیادی قصّههای پریان را مشخّص کرد .او روش خود را ریخه شناسهی نامیهد و آن را «توصهیف
قصهه» (پهراپ)18 :5893 ،
قصّهها بر پایۀ اجاای سازای آنها و همبستگی این سهازههها بها یکهدیگر و بها کهلّ ّ
تیریف کرد.
پراپ با رویکرد امیک ،5یینی جه گیری از درون ،به مطالیۀ قصّهها پرداخته اس  .اگرچه ایهن رویکهرد
1. Emic
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از نظر زمانی فاصلۀ زیهادی بها پهژوهش پهراپ دارد و بهرای اوّلهین بهار در سهال (  5899م ) .از سهوی مهاروین
هریس انسانشناس مطر شد (ر : .محمّدپور ،)09 :5885 ،امّها ویژگهیههای آن مها را بهه یهاد روش پهراپ
میاندازد« .در این نوع پژوهش ،نظریّه عمدتاً از دادهها ناشی میشود؛ نهه از پهیشادرا ههای نظهری و ذهنهی
محقّ ( ».همان )91 :پراپ نیا روش خود را حاصهل بررسهی مهواد (و نهه اسهتدالل انتااعهی) مهیدانهد (پهراپ،
 .)511 :5895وی همچنین مینویسد« :اکثر پژوهندگان ،کار خهود را بها ردهبنهدی آغهاز مهیکننهد و آن را از
بیرون بر موادّ خویش اعمال میکنند؛ نه آنکه آن را از خهود مهوادّ تحه

بررسهی اسهتخراا نماینهد( ».پهراپ،

)01 :5893
قصهههها دارای
پراپ با این دیدگاه به بررسی صد قصّۀ پریان پرداخ و طی تحقیقاتش متوجّه شد که این ّ
ساختار واحدی هستند .این ساختار ،متشکّل از سی و یک خویشکاری اس که میان کنشهگران هفه حهوزة
عملیّات تقسیم میشود؛ این حهوزههها عبارتانهد از :حهوزهههای عملیّهات قهرمهان ،بخشهنده ،شهریر ،یهاریگر،
شاهااده خانم ،گسیلدارنده و قهرمان دروغین.
پراپ در کل ،نتیجۀ تحقیقات خود را به صورت چهار نظریّۀ بنیادی مطر کرد که از این قرارند:
 .5خویشکاریهای اشخاص قصّه ،عناصر ثاب و پایدار را در هر قصّه تشکیل میدهند.
 .0شمارة خویشکاریها محدود اس .
 .8توالی خویشکاریها همیشه یکسان اس .
 .1همۀ قصّههای پریان از جه ساختمانشان از یک نوع هستند (همان 18 :و .)11
 .4-9عناصر تشكيلدهندة روایات داستانی
 .4-4-9صحنه یا وضعيّت آغازین ()α

قصهه و
وضییّ آغازین از عناصر مهمّ روای و میموالً توصیف و خبهری اسه کهه راوی دربهارة اشهخاص ّ
شرایط زندگی آنها و نیا زمان و مکان روای ارائه میدهد .پراپ ( )31 :5893در این بهاره مهینویسهد« :ههر
قصّه میموالً با یک صحنۀ آغازین شروع میشود؛ مثالً اعضای خانوادهای نام برده میشوند یها قهرمهان آینهده
با ذکر نام و موقییّتش میرّفی میشود .این صحنه با آنکه یک خویشکاری محسهوب نمهیشهود ،یهک عنصهر
ریخ شناختی بسیار مهم اس ».
 .6-4-9خویشكاري

قصهه کهه از نقطههنظهر
خویشکاری به عنوان عنصری بنیادی و تجایهناپذیر« ،یینی عمل شخصیّتی از اشهخاص ّ
اهمیّتی که در جریان عملیّات قصّه دارد ،تیریف میشود( ».همان )18 :خویشکاریهها عناصهر اصهلی و ثابه
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قصّهها هستند و آنچه متغیّر اس  ،نحوة انجامگرفتن عمل و ویژگیهای فردی کنشگران اس  .مثالههای زیهر
به روشنتر شدن بحث کمک میکند:
 .5پادشاه ایوان را به جستجوی شاهااده خانم میفرستد؛ ایوان عایم میکند.
 .0پادشاه ایوان را به دنبال چیا عجیب و غریب میفرستد؛ ایوان عایم میکند.
 .8خواهر برادرش را به دنبال آتش میفرستد؛ برادر عایم میکند.
 .1زنپدر نادختریاش را به دنبال آتش میفرستد؛ نادختری عایم میکند.
 .1آهنگر کارگرش را به دنبال گاو میفرستد؛ کارگر عایم میکند (ر : .پراپ.)581 :5895 ،
در این مثالها ،آنچه مشتر

و ثابه اسه و در همهۀ آنهها تکهرار مهیشهود ،دو خویشهکاری «گسهیل

داشتن» و «عایم کردن» اس  .نام ،نسب  ،شغل اشخاص ،انگیاهها و مانند آن ،عوامل متغیّهر هسهتند و تغییهر
و جابهجایی آنها تأثیری بر ساختار قصّه ندارد.
خویشکاریها «از نوعی توالی منطقی تبییّ میکنند و هرچند هیچ افسانهای شامل همۀ آنهها نیسه  ،امّها
در هر افسانهای همهواره تهوالی خهود را حفه مهیکننهد( ».سهلدن و ویدوسهون )510 :5891 ،از سهی و یهک
خویشههکاری مههورد نظههر پههراپ ،هف ه مههورد اوّل شههامل .5 :غیب ه ()β؛  .0نهههی ()γ؛  .8نق ه

نهههی ()δ؛ .1

خبرگیری ()ε؛  .1خبردهی ()ζ؛  .3فریبکاری ( )ɳو  .9همدستی ( ،)θپس از وضهییّ آغهازین مهیآینهد و در
حکم مقدّمهای برای ورود به بخش فاجیه یا گرهپیچ داستان هستند .این عناصر ،ممکهن اسه در بخهشههای
میانی و پایانی قصّه نیا ماهر شوند.
خویشکاریهای بید از بخش مقدّماتی به ترتیب عبارتند از:
 .9شههرارت /کمبههود ()a/A؛  .8میههانجیگری ()B؛  .51مقابلههۀ آغههازین ()C؛  .55عایمهه (↑)؛  .50نخسههتین
خویشکاری بخشهنده ()D؛  .58واکهنش قهرمهان ()E؛  .51تهدار

یها دریافه شهیج جهادو ()F؛  .51انتقهال

مکههانی ،راهنمههایی ()G؛  .53کشههمکش ()H؛  .59داغ کههردن ،نشههان گذاشههتن ()J؛  .59پیههروزی ()I؛ .58
کارسهازی مصهیب یها کمبهود ()K؛  .01بازگشه (↓)؛  .05تیقیهب ()Pr؛  .00رههایی ()Rs؛  .08رسهیدن بهه
ناشناختگی ()O؛  .01ادّعاهای بیپایه ()L؛  .01کار دشوار ()M؛  .03انجهام کهار دشهوار ()N؛  .09بازشهناختن
()Q؛  .09رسوایی قهرمان دروغین ()Ex؛  .08تغییهر شهکل ()T؛  .81مجهازات ()U؛  .85عروسهی (( )Wر.
پراپ.)580-39 :5893 ،
پراپ با توجّه به بسط قصّه بر اساس جف خویشکاریهای «کشمکش /پیروزی» و «کهار دشهوار /انجهام آن»،
قصهۀ مهذکور و نمودگهار
چهار رده قصّه را شناسایی نموده اسه (ر : .پهراپ .)38-30 :5895 ،چههار رده ّ
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کلّی آنها به صورت زیر اس :
 .5قصّههایی که دربردارندة جف خویشکاری ( )H-Iهستند و نیها مهواردی کهه در آنهها شهریر ،بهدون ههیچ
جنگی کشته میشود؛

ABC ↑ DEFG HJIK ↓ Pr Rs LQ Ex TUW

 .0قصّههایی که دربردارندة جف خویشکاری ( )M-Nهستند؛
 .8قصّههایی که دربردارندة هر دو جف

ABC ↑ DEFG LMJNK ↓ Pr Rs Ex TUW
خویشکاری ( )H-Iو ( )M-Nهستند؛
ABC ↑ FH-IK ↓ LM-NQ Ex UW

 .1قصّههایی که هیچکدام از این دو جف خویشکاری ،در آنها نیامده اس .

ABC ↑ DEFGK ↓ Pr Rs Q Ex TUW

 .9-4-9دیگر عناصر مهم

جدای از خویشکاریها ،عناصر دیگری در قصّهها حضور دارند که نقش مهمّی در تکامهل روایه و بهه ههم
پیوند دادن سازههای اصلی آن و نیا جذابیّ و تنوّع ماهری قصّهها ایفا میکنند؛ این عناصر عبارتند از:
 .4پيونددهنده (§)" :خویشکاریها همیشه در یک خطّ مستقیم از پی یکدیگر نمهیآینهد" و الزم اسه بهه
نوعی باهم پیوند یابند؛ برای مثال ،زنی برای آگاهی از دزدیده شدن سیبهایش بر باالی دیوار باغ ،سیمههایی
میگستراند که به مح

تماس ،موسیقی مینوازند .قهرمان سیبها را میچیند و هنگهام بازگشه  ،پهایش بهه

سیمها میخورد .زن از این طری از دزدیده شدن سیبها آگاه میشود و تیقیب قهرمان آغهاز مهیگهردد .در
اینجا سیمهای موسیقایی ،عنصر پیونددهندة میهان خویشهکاریهها بهه حسهاب مهیآیهد (ر : .پهراپ:5893 ،
.)513-511
 .6پيونددهندههاي سهگانشده :عناصر پیونددهنده در رویدادهای سهگانی نیا حضور دارند .در اثنهای ایهن
رویدادها اعمالی مشابه با برخی از خویشکاریها صورت میگیهرد کهه نبایهد خویشهکاری بهه حسهاب آینهد؛
برای مثال ،هنگامی که قهرمان به عنوان یک آشپا خدم میکند و بر نخستین اژدها چیره مهیشهود و سهپس
به آشپاخانه بازمیگردد ،بازگش او مینای خویشهکاری (↓) را نهدارد؛ بلکهه نخسهتین جنها بها اژدهها را بهه
دوّمین و سوّمین ربط میدهد (ر : .همان.)518-515 :
قصهه بهه خهاطر آنهها اقهدام بهه انجهام
 .9انگيزش ( :)mot.انگیاشها دالیل و اههدافی هسهتند کهه اشهخاص ّ
کارهای مختلف میکنند و از ناپایدارترین عناصر قصّهها به شمار میروند (ر : .همان.)518 :
 .1جدا شدن (<) :در قصّههایی که دو جستجوگر دارند ،قهرمانان میموالً با رسهیدن بهه عالمه دوراههی در
جادّه ،از هم جدا میشوند.
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 .1اخطاردهنده ( :)γدر قصّههای دارای دو جستجوگر ،گهاهی نشهانۀ دوراههی وجهود نهدارد و قهرمانهان در
حسهاس و ضهروری بهه وسهیلۀ آن از وضهع
هنگام جدا شدن ،شیج اخطاردهندهای به هم میدهند تا در مواقع ّ
همدیگر آگاهی یابند (ر : .همان.)593 :
 .6-9حركت

قصههههای پریهان «بسهط و
هر روایتی ممکن اس از یک یا چند حرک تشکیل شهود .پهراپ حرکه را در ّ
تطوّری میداند که از «شرارت» ( )Aیا «کمبود و نیاز» ( )aشروع مهیشهود و بها گذشه از خویشهکاریههای
میانجی به «ازدواا» ( )wیا به خویشکاریهای دیگری که به عنوان سرانجام و خاتمۀ قصّه به کهار گرفتهه شهده
اس  ،میانجامد( ».پراپ« )598 :5893 ،حرکه هها بها تیهادل حکایه هها نیها در پیونهد هسهتند؛ زیهرا تیهادل
حکای ها با رخ دادن اتّفاق یا مشکلی به هم میخورد که در ادامۀ حکای  ،ممکن اس دوبهاره تیهادل اوّلیّهه
برقرار شود یا به همان صورت ،حکای به پایان برسد و این به هم خوردن تیادل ،میتواند نقطۀ آغهازی بهرای
حرکتی دیگر باشد( ».پارسا و صلواتی)18 :5898 ،
آنچه بر دقّ کار والدیمیر پراپ افاوده اس  ،توجّهه وی بهه ترکیهب حرکه ههای احتمهالی موجهود در
قصّههاس  .وی قبل از تحلیل قصّهها ،مییّن ساختن تیهداد حرکه هها را ضهروری مهیشهمارد (ر : .پهراپ،
)591 :5893؛ در غیر این صورت ،خطّی طوالنی از خویشکاریهای تکراری به وجود مهیآیهد کهه بهه نتهایج
ریخ شناختی نادرستی منجر میگردد.
پراپ دربارة ترکیب حرکات قصّهها ،صوَر زیر را محتمل میداند:
" .5یک حرک مستقیماً حرک دیگر را دنبال میکند"؛
" .0حرک جدیدی پیش از پایان حرک اوّل آغاز میشود" و پس از پایان این حرک  ،حرکه اوّل ادامهه
مییابد؛
 .8حرک جدیدی پیش از پایان حرک اوّل شروع میشود .پیش از پایان حرک دوّم ،حرکه سهوّم آغهاز
میگردد .پایان حرکات اوّل و سوّم باهم اس و پس از آنها حرک دوّم نیا پایان میپذیرد؛
" .1قصّه ممکن اس با دو شرارت همزمان آغاز شود و از این دو میشود که نخستین پهیش از دوّمهین کهامالً
فیصله یابد"؛
" .1دو حرک ممکن اس پایان مشترکی داشته باشند"؛
قصهه از ههم جهدا مهیشهوند" و سهپس
" .3گاهی قصّهای دو جستجوگر دارد؛ قهرمانان در وسط حرک اوّل ّ
حرک دوّم با حضور یکی از آنها ادامه مییابد .پس از آن ،حرک سوّم با حضور آن یکی قهرمان ،شهروع
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میشود .پایان حرک های دوّم و سوّم باهم اس (ر : .همان.)593-591 :
الزم اس به این نکته توجّه شود که برخی از متنها ،قصّههای مستقلّ دیگهری را در خهود جهای دادهانهد کهه
نباید با نمونههای چند حرکتی اشتباه گرفته شوند .به نظر پراپ ،متونی که یکی از شرایط زیر را داشهته باشهند،
یک قصّه و در غیر این صورت ،دو یا چند قصّه محسوب میشوند:
 .5یک حرکتی باشند؛
 .0دو حرکتی باشند؛ ولی یکی به طور مثب و دیگری به طور منفی پایان یابد؛
 .8همۀ حرک ها سهگان شوند؛
 .1یک عامل جادویی در حرک اوّل به دس آید؛ امّا در حرک دوّم به کار گرفته شود؛
 .1قبل از مرحلۀ رفع نیاز و التیام فاجیه ،کمبودی احساس شود که جستجوی جدیدی را باعث گردد؛
 .3هرگاه دو عمل شرارتبار باهم در بخش گرهپیچ قصّه رخ دهد؛
 .9در حرک اوّل ،جنا با شریر و در حرک دوّم سرق غنیم قهرمان اتّفاق افتد؛
 .9قصّههایی که در آنها قهرمانان با دیدن عالمتی در راه ،از هم جدا میشوند؛ البتّه بهه شهرطی کهه سرنوشه
هر یک از قهرمانان به صورت قصّۀ مجاایی درنیاید (ر : .پراپ.)598-599 :5893 ،
 .1آسيبشناسی پژوهشهاي انجامشده بر اساس الگوي پراپ
 .4-1معرّفی وضعيّت آغازین به عنوان خویشكاري

از میان پژوهشهای بررسیشده ،نمونههایی وجهود دارد کهه «وضهییّ آغهازین» را خویشهکاری بهه حسهاب
آوردهاند .وضییّ آغازین ،با وجود اینکه عنصر ریخ شناختی مهمّی اس  ،با تیریف خویشهکاری سهنخیّ
ندارد و پراپ به صراح بر خویشکاری نبودن آن تأکید کرده اس (ر : .پراپ.)31 :5893 ،
فههاطمی و عههرب یوسههفآبههادی (ر ،)591 :5881 : .قربههانی و گههور

(ر )591 ،531 ،538 :5881 : .و

عرب یوسهفآبهادی و همکهاران (ر )80 :5888 : .وضهییّ آغهازین را خویشهکاری شهمرده و در مقابهل،
خویشکاری هفتم ،یینی «همدستی» را حذف کردهاند .به نظر میرسد تالش برای تطاب تیداد خویشکاریهها
با خویشکاریهای سی و یک گانۀ الگوی پراپ ،موجبات حذف این خویشکاری را فراهم آورده باشد.
آذر و پورسهیّد (ر )51 :5881 : .نیهها وضههییّ آغههازین را بهه عنههوان خویشههکاری اوّل میرّفههی نمههوده و
خویشکاری «همدستی» را حذف کردهاند؛ امّا به نظر میرسد آنهها ایهن عنصهر را بها خویشهکاری «کمبهود و
نیاز» اشتباه گرفته باشند؛ زیرا در تجایهۀ ریخه شهناختی داسهتان «گنبهد سهرخ» ،عاشه شهدن پسهر پادشهاه را
«وضییّ آغازین» میرّفی کهردهانهد (ر : .همهان .)53 :آنهها بهاوجود ایهن اشهتباه ،در توضهی آنچهه مهورد
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نظرشان بوده اس نیا دچار اشتباه شده و نوشتهاند« :وضییّ آغازین :که میتواند رفع نیازی یا مشکلی باشهد»
(همان.)51 :
نبیلو ( /5881الف )088 :مینویسد« :با دقّ در روابط حاکم میهان سهازهههای داسهتانی دو اثهر ]مقامهات
حریری و مقامات حمیدی[ درمییابیم که هرکدام از مقامهها تیهدادی از خویشهکاریهها ،کهنشهها و اعمهال
مورد نظر پراپ را در خود دارند که بها فرمهولنویسهی او نشهان داده مهیشهوند :وضهییّ آغهازین /فهریفتن و
واداشتن /درخواس تحویل دادن »...با توجّه به این فرمول ،وضییّ آغازین ،خویشکاری شمرده شده اسه .
وی با هدف مقایسۀ کنشهای داستانی دو اثر مذکور ،دو مقامه را بررسی کرده که نمونهۀ اوّل فاقهد وضهییّ
آغازین اس  ،امّا در نمونۀ دوّم ،از این عنصر با عنوان «کنش» نام برده اس (ر : .همان.)018 :
نبیلو ( /5881ب) در پژوهش دیگری داستان هف خوان رستم را بر اساس دیدگاههای پهراپ ،گرمهاس
و تهودوروف مهورد بررسههی قهرار داده اسه  .وی در بخههش مربهوط بهه الگههوی پهراپ ،وضهییّ آغههازین را
خویشکاری به حساب آورده و «سفر کیکاووس بهه قصهد تسهخیر مازنهدران» را کهه مربهوط بهه خویشهکاری
«غیب » اس  ،در آن گنجانده اس (ر /5881 : .ب.)515 :
سیف و مسیحیپور ( )31 :5881که در قسم یادداش های مقالۀ خود  ،وضییّ آغازین را در فهرسهتی
زیر عنوان «خویشهکاری» آوردهانهد ،اگرچهه آن را بهرخالف خویشهکاریههای سهی و یهک گانهه بها شهماره
مشخّص نکردهاند ،امّا در قسم مربوط به تجایه و تحلیل داستان ،پنج بار وضییّ آغازین را بها شهمارة یهک
مشخّص کرده و هیچ اشارهای به خویشکاری نبودن آنها ننمودهاند .با توجّه به این شهواهد ،بهه نظهر مهیرسهد
آنها این عنصر را خویشکاری به حساب آوردهاند.
حسنزاده میرعلی و قنبهری عبهدالملکی (ر )99 :5885 : .بها وجهود تأکیدشهان بهر خویشهکاری نبهودن
وضییّ آغهازین ،در قسهم میرّفهی خویشهکاریههای پهراپ ،آن را بها شهمارة یهک آورده و خویشهکاری
«همدستی» را حذف کردهاند (ر : .همان.)81 :
 .6-1اشتباه در تعيين خویشكاريها

ایشانی ( )81 :5898وضییّ آغازین قصّۀ «خیر و شر» را اینچنین ذکر کرده اس « :الهف :ههمسهفر شهدن دو
جوان به نامهای خیر و شر در راه طوالنی بیابان؛ ب :شر از مشک خود استفاده نکهرده ،از توشهۀ خیهر اسهتفاده
میکند ».با توجّه به خالصهای که وی از داستان ارائه داده (ر : .همان ،)80-81 :میرّفی قسهم "الهف" بهه
عنوان وضییّ آغازین صحی بهه نظهر مهیآیهد ،ولهی قسهم "ب" فریبکهاری «شهر» را مهیرسهاند و آن از
خویشکاریهای بخش مقدّماتی قصّه اس که در الگوی ریخ شناسهی پهراپ بها نشهانۀ " "ɳمشهخّص شهده
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اس .
یوسفینکو ( )5898در مقالهاش مواردی را به عنوان خویشکاری میرّفی نموده اس که بیانگر ههیچگونهه
کنشی نیستند و با الگوی پراپ و تیریف خویشکاری از دیدگاه وی تطابقی ندارنهد؛ شهرور ،تولّهد ،کهودکی،
نوجوانی و جوانی از آن جملهاند (ر : .همان.)501-501 :
ساکی و شیرویه ( )5881در مقالۀ خود دو قصّه از مثنوی را بررسی نموده و بر ایهن نکتهه تأکیهد داشهتهانهد کهه
قصهههها (ر : .همهان 51 :و  )58و نیها
وضییّ آغازین ،خویشکاری نیس (ر : .همان)51 :؛ امّا در تجایۀ ّ
قصهه کمبهود و نیهاز اسه »؛ در
در قسم نتیجهگیری (ر : .همان )00 :نوشتهاند« :وضییّ آغهازین ههر دو ّ
حالی که «کمبود و نیاز» ،شکل دیگر خویشکاری «شرارت» اسه و بها وضهییّ آغهازین تفهاوت دارد .آنهان
برای وضییّ آغازین قصّۀ اوّل چنین نوشتهاند« :پادشاهی به قصد شکار بیرون مهیرود ،کنیاکهی را مهیبینهد،
عاشقش میشود و او را میخرد» (همان .)51 :در اینجا عنصر وضییّ آغازین دیده نمیشود و ایهن جمهالت،
بیانگر دو خویشکاری «غیب » و «کمبود و نیاز» هستند .وضییّ آغازین این قصّه عبارت اس از بی :
بود شاهی در زمهانی پهیش از ایهن

ملک دنیا بودش و هم ملک دیهن

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در مقالۀ آذر و پورسیّد (ر )51 :5881 : .نیا همین اشتباه دیهده مهیشهود؛ بها
این تفاوت که آنها وضییّ آغازین را خویشکاری دانستهاند.
آذر و پورسیّد در توضی خویشکاری «میانجیگری» ( )Bنوشتهاند« ،میانجیگر همان یهاریگر اسه کهه بهه
قهرمان کمک میرساند» (همان)؛ این در حالی اس که توضی فوق ،دربارة شخصیّ گسهیلدارنهده اسه ؛
نه خویشکاری گسیل داشتن و میانجیگری.
سیف و مسیحیپور ( )38 :5881دو خویشکاری را با عناوین «قهرمان آرزوی چیهای را دارد» و «بخشهنده
فراخوانده میشود» استخراا کرده و آنها را به عنوان خویشکاریهای جدیدی میرّفی نمودهاند کهه در میهان
خویشکاریهای تییینشدة پراپ دیده نمیشوند؛ امّا درواقع «آرزوی داشتن چیای» همهان خویشهکاری «نیهاز
و کمبود» ( )аاس که با «شرارت» ،دو صهورت یهک خویشهکاری را تشهکیل مهیدهنهد .آنهها همچنهین در
فهرس مربوط به خویشکاریها ،خویشکاری «داغ کردن» یا «نشان گذاشتن» را که بیهدها قهرمهان واقیهی بهه
واسطۀ آن از قهرمان دروغین شناخته مهیشهود« ،داغ بهدنامی» میرّفهی کهرده و در توضهی آن نوشهتهانهد« :بهه
قهرمان انا زده میشود» (همان.)31 :
حسنزاده و قنبری عبدالملکی (ر )81 :5885 : .در میرّفی خویشهکاریههای سهی و یهک گانهۀ پهراپ،
«شرارت» و «کمبود و نیاز» را که دو صهورت یهک خویشهکاری هسهتند ،بها دو شهماره از ههم جهدا سهاخته و
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خویشکاری «مقابلۀ آغازین» ( )Cرا از این مجموعه حذف نمودهانهد .بها توجّهه بهه اینکهه نویسهندگان مهذکور
برای «شرارت» و «کمبود و نیاز» ،یک حرف (حرف  Xبه دو صورت بارگ و کوچک) اختصاص دادهانهد،
مشخّص اس که این دو را یک خویشکاری در نظر گرفتهاند؛ امّا به نظر میرسهد ایهن جداسهازی ،موجبهات
حذف یک خویشکاری را که در اینجا «مقابلۀ آغازین» اس  ،فراهم آورده باشهد؛ همهانطور کهه قهبالً اشهاره
شد ،آنها خویشکاری «همدستی» را نیا ذکر نکردهاند.
آتشسودا و صادقی (ر« )... ،00 ،01 ،59 ،51 :5885 : .راهنما» و «یاریکننده» را خویشکاری نامیهدهانهد
و این در حالی اس کهه نمونههههای مهذکور ،در ردیهف شخصهیّ ههای انجهامدهنهدة خویشهکاریهها قهرار
میگیرند؛ نه خود خویشکاریهها .آنهان همچنهین عناصهری فرعهی و غیهر کنشهی ،ماننهد «ههدف»« ،موانهع» و
«فراموشی» را خویشکاری به حساب آوردهاند (ر : .همان) .در قسم نتیجهگیری نیا نوشهتهانهد« :مهمتهرین
سازههای اصلی داستانهای سههروردی عبهارت اسه از :صهحنۀ آغهازین ،قهرمهان ،شهریر ،غیبه  ،شهرارت/
اسارت ،عایم  /فراموشی ،راهنما /یاریکننده ،واکنش ،هدف ،حلّ مسئله و رسیدن به ههدف( ».همهان)83 :
همچنانکه دیده میشود ،در اینجا نیا عناصر فرعی و حوزههای عملیّات ،همراه بها خویشهکاریهها ،بهه عنهوان
سازههای اصلی داستانها میرّفی شدهاند .نکتۀ دیگر اینکه در هیچکدام از داستانههای بررسهیشهده ،وضهییّ
آغازین مشخّص نشده اس .
به نظر میرسد سیی سهتّاری و خلیلهی ( )5885در تحلیهل منظومهۀ «جههانگیر نامهه» ،ایهن بهوده اسه کهه
خویشکاریهای تییینشدة پهراپ را از منظومهۀ مهذکور اسهتخراا کننهد .گفتهۀ آنهان در بخهش نتیجههگیهری
(همان ،)585 :این احتمال را قوّت میبخشد« :در این نوشتار ،سیی شد تا این کارکردههای سهی و یهک گانهه،
با منظومۀ جهانگیر نامه تطبی داده شود و نتایج آن با نتایج کار پراپ مقایسه شود ».آشکار اس کهه ایهن طهرز
کار ،با روش پراپ همخوانی نهدارد؛ زیهرا در روش او عناصهر و خویشهکاریهها از دل مهوادّ تحه بررسهی،
استخراا میشوند و پیشفرضهای پژوهشگر بر پژوهش ،تحمیل نمیشود.
 .9-1عدم تعيين حركت

ذوالفقاری ( ،)5898نبیلهو ( /5881ب) و نقهابی و قربهانی ( )5885در مقالههههای خهود ،اشهارهای بهه ترکیهب
حرک ها نکرده و نمودگارهایی که ارائه دادهاند ،مملو از عناصر و خویشکاریههای تکهراری اسه  .نبهیلهو
(ر /5881 : .ب )513 :در ریخ شناسهی داسهتان «هفه خهوان رسهتم» ،نمودگهاری طهوالنی از حهروف و
نشانههای تکراری را به عنوان فرمول داستان ،ارائه داده اس که به بیش از هشتاد خویشکاری میرسد.
ذوالفقاری ( )31 :5898نیا پس از ریخ شناسی افسانۀ عاشقانۀ «گل بکاولی» نتیجه میگیهرد کهه« :برخهی
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از خویشکاریها در دو یا چند مقطع از داستان اتّفاق میافتد ».وی همچنین نوشته اس « :با انهد

جابههجهایی

در خویشکاریها و حذف برخی دیگر میتوان نظریّۀ پراپ را در مورد قصّههای پریان ایرانی و هندی تسهرّی
داد ».نویسنده در تحلیل این افسانه ،توجّهی به ترکیب حرک ها و نحوة توزیع خویشکاریهها در ههر یهک از
آنها نکرده اس ؛ وگرنه خطّی اینچنین طوالنی از خویشکاریههای عمهدتاً تکهراری بهه وجهود نمهیآمهد و
احتماالً برای تطبی آن با الگوی پراپ ،نیازی به حذف و جابهجایی آنها احساس نمیشد.
 .1-1اشتباه در تعيين حركتها

در پژوهشهای زیر ،تییین حرک  ،انجام گرفته؛ امّا این کار ،با اشتباهاتی همراه اسه  .سهیف و مسهیحیپهور
(ر )31 :5881 : .در قسم پایانی مقالۀ خود« ،بانوگشسبنامه» را یک حماسۀ پنج حرکتهی دانسهتهانهد؛ امّها
در جدول مربوط به تجایه و تحلیل این حماسه (ر : .همان ،)31-13 :عنوان «داستان» را برای ایهن حرکهات
به کار بردهاند .در توضیحاتی نیا که پس از جداسهازی عناصهر ارائهه دادهانهد (ر : .همهان ،)38-35 :گهاهی
آنها را «قصّه» و گاهی «حرک » نامیدهاند و خواننده متوجّه نمیشهود کهه نویسهندگان مقالهه ،ایهن منظومهه را
متشکّل از پنج قصّه میدانند یا قصّهای با پنج حرک .
قصهۀ «خهاروان
روحانی و عنایتی قادیکالیی ( )5881در بررسی قصّههای «دیهوان» در شهاهنامۀ فردوسهیّ ،
دیو» را یک حرکتی دانسته و نمودگاری که ارائه دادهاند ،همین را نشان میدهد؛ امّا مشهخّص اسه کهه ایهن
قصّه ،از دو حرک تشکیل شده اس و کشته شدن قهرمهان در حرکه اوّل ،حرکه دوّم و مقابلهۀ قهرمهان
قصهه اشهاره
جدید را به دنبال میآورد .توضیحی نیا که نویسندگان مقاله دادهانهد ،بهه دو حرکتهی بهودن ایهن ّ
قصهه پدیهدار مهیشهود؛ قهرمهان بهه
دارد« :این حرک از نهوع حرکه دوّم پهراپ اسه ؛ یینهی شهرارتی در ّ
چارهسازی میپردازد و موفّ نمیشود و شرارت شدّت مییابهد؛ قهرمهان یهاریرسهان بهه کمهک فراخوانهده
میشود و شرارت را التیام میبخشد .به زبانی دیگر ،حرک جدیدی پیش از پایان حرک اوّل آغاز میشهود
که پس از انجام آن ،دنبالۀ حرک اوّل ادامه مییابد( ».همان)551-558 :
ستّاری و خلیلی (ر )581 :5885 : .منظومۀ جهانگیرنامه را داستانی یک حرکتی میدانند؛ امّا با توجّهه بهه
اینکه منظومۀ مذکور ،بیش از شش هاار بی اس  ،تک حرکتی بودن آن بیید به نظر میرسد.
 .1نتيجه
الگوی ریخ شناختی والدیمیر پراپ ،در ده سال اخیر و بهویژه از سال  ،5898توجّه محافل دانشهگاهی ایهران
را به خود جلب کرده؛ امّا در برخی از پژوهشهای انجامگرفته بر اساس این الگهو ،اشهتباهاتی راه یافتهه اسه
که روایی آنها را زیر سؤال میبرد.
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بررسی بیس و یک مقالۀ علمی  -پژوهشی منتشر شده در فاصلۀ سالههای  5898تها  ،5888بهه عنهوان پهر
بسامدترین سالهای به کارگیری الگوی پراپ در ایران ،نشان داد که در شهاناده مقالهه ،یینهی حهدود هفتهاد و
شههش درصههد مقههاالت مههورد بررسههی ،نههاهمخوانیهههایی بهها الگههوی پههراپ وجههود دارد .ایههن اشههتباهات و
ناهمخوانیها ،شامل مواردی چون :میرّفی وضییّ آغازین به عنهوان خویشهکاری ،اشهتباه در تییهین برخهی از
خویشکاریها ،عدم توجّه به حرک ها و اشتباه در تییین حرک های این متون اس .
بسامد ناهمخوانیهای یاد شده به این صورت اس که در هش مقاله ،وضییّ آغهازین ،خویشهکاری بهه
حساب آمده؛ در هش مقاله ،تییین خویشکاریها با اشکال همراه اس ؛ در سه مقاله ،با وجود چنهد حرکتهی
بودن متون ،تییین حرک  ،صورت نگرفته و در سه مقاله نیا ،حرک ها به درستی تییین نشده اس  .ذکهر ایهن
نکته ضروری اس که در برخی از مقاالت ،دو یا سه مورد از این ناهمخوانیها دیده میشود.
با توجّه به وجود اشکاالت و اشتباهات یاد شده در بیشهتر مقالههههای مهورد بررسهی و نهاهمخوانی بهیش از
هفتاد درصدی این پژوهشها با الگوی والدیمیر پراپ ،میتوان نتیجه گرفه کهه الگهوی مهذکور در ایهران،
آنچنانکه بایسته اس در

نگشته اس و همین امر باعث شده اس که میاان روایی این تحقیقات تها حهدّ

زیادی زیر سؤال برود.
گفتن این نکته ضروری اس که اشتباهات مذکور ،در مقالههههای روحهانی و اسهفندیار ( ،)5898کوپها و
رفییی ( )5898مدرّسی و گهور

( ،)5898پارسها و صهلواتی ( )5898و قربهانی و گهور

( )5880مشهاهده
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فصلنامة پژوهشهاي ادبی ،سال  ،1شمارة  ،59صص .15-88

خدیش ،پگاه ( ،)5885ریختشناسی افسانههاي جادویی ،چاپ دوّم ،تهران :علمی و فرهنگی.

خراسانی ،محبوبه (« ،)5898ریخ شناسی هاار و یک شب» ،فصلنامة پژوهشهاي ادبی ،شمارة  ،3صص  .33-11
دمرچلو ،مرضیه ( ،)5881ریختشناسی داستانهاي صوفيانه در تذکرة االولیااء ،پایهاننامهۀ کارشناسهی ارشهد ،تههران:
دانشگاه عالّمه طباطبایی .

ذوالفقاری ،حسن (« ،)5898ریخ شناسی افسانۀ عاشقانۀ گل بکاولی» ،فنون ادبی ،سال  ،0شمارة ( ،5پیاپی  ،)0صهص
 .30-18

الصهور» در مثنهوی ،طبه نظریّهۀ والدیمیهر
روحانی ،مسیود و سبیکه اسفندیار (« ،)5898ریخ شناسی قصّۀ «قلیهۀ ذات ّ
پراپ» ،دوفصلنامة زبان و ادب فارسی ،سال  ،18شمارة مسلسل  ،001صص .98-39
 ----------و محمّد عنایتی قادیکالیی (« ،)5899بررسی ریخ شناسانۀ داستان «بیهژن و منیهژه» شهاهنامۀ فردوسهیبراساس نظریۀ والدیمیر پراپ» ،مجلة دانشكده ادبيات و علوم انسـانی ،سهال ،59شهمارة  ،33زمسهتان ،صهص -558
.518
« ،)5881( ----------------------------بررسی قصّههای «دیوان» در شاهنامۀ فردوسی (بهر اسهاس نظریّهۀریخ شناسانۀ والدیمیر پراپ)» ،پژوهشهاي زبان و ادبيّـات فارسـی ،سهال  ،8شهمارة ( 5پیهاپی  ،)8صهص -511

 .500

قصهه از مثنهوی مولهوی بهر اسهاس نظریّهۀ والدیمیهر
ساکی ،محمّد رضا و نرجس شهیرویه (« ،)5881شهکل شناسهی دو ّ
پراپ» ،فصلنامة علمی  -پژوهشی زبان و ادبيّات فارسی (ادب عرفان) ،سال  ،0شمارة  ،9صص  .01-55

ستّاری ،رضا و احمد خلیلی (« ،)5885تحلیل منظومۀ جهانگیر نامه بهر اسهاس نظریّهۀ ریخه شناسهی والدیمیهر پهراپ»،
فصلنامة تخصّصی زبان و ادبيّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،شمارة  ،88صص  .580-538

سلدن ،رامان و پیتر ویدوسون ( ،)5891راهنماي نظریّة ادبی معاصر ،ترجمۀ عبّاس مخبر ،چاپ سوّم ،تهران :طر نو .
سلیمی ،سمیرا ( ،)5885تحليل ساختاري كتاب «گل به صنوبر چه كرد» بر اساس نظریّههاي والدیمير پـراپ ،پایهاننامهۀ
کارشناسی ارشد ،شهرکرد :دانشگاه شهرکرد .

 /53فصلنامۀ روای پژوهی ،سال چهارم ،شمارة  ،51بهار 5881
سیّار ،میصومه ( ،)5899ریختشناسی طوطی نامه ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه الاهرا .
سیف ،عبدالرضا و مرضیه مسیحیپور (« ،)5881ساختارهای شکلی بانوگشسبنامه» ،سبکشناسـی نظـم و نرـر فارسـی

(بهار ادب) ،سال  ،1شمارة ( 8پیاپی  ،)58صص  .33-18

عرب یوسفآبادی ،فائاه و همکاران (« ،)5888ریخ
تطبيقی ،شمارة ( 5پیاپی  ،)8صص  .19-89

شناسی تطبیقی مقامههای فارسی و عربی» ،پژوهشهاي ادبيّـات

فاطمی ،سیّد حسین و فائاه عرب یوسفآبادی (« ،)5881ریخ شناسی داسهتان عاشهقانۀ شهسهوار پلنگینههپهوش شهوتا
روستاولی» ،پژوهشنامة ادب غنائی ،سال  ،8شمارة  ،59صص  .581-598

قربانی ،خاور و کیوان گور

(« ،)5881بررسی و نقد توالی خویشکاریهای قهرمان در نظریّۀ ریخ شناسی پراپ (بها

تکیه بر ریخ شناسی سه قصّه از شاهنامه)» ،فصلنامة متنپژوهی ادبی ،شمارة  ،11صص  .598-518

« ،)5880( --------------------ریخ ه شناسههی داسههتان زال و رودابههه ،بهههرام گههور و اسههپینود ،گشتاسههب وکتایون» ،پژوهشنامة ادب غنائی ،سال  ،55شمارة  ،01صص .011-088
کوپا ،فاطمه و نوشین رفییی سخایی (« ،)5898شکلشناسی سه داستان از گرشاسبنامه بر بنیاد نظریّهۀ پهراپ» ،فصـلنامة

ادبيّات عرفانی و اسطورهشناختی ،سال  ،3شمارة  ،58تابستان ،صص  .538-588

گوهری بخشایش ،اشرف ( ،)5899ریختشناسی قصّههاي عاميانة ایرانی ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،قم :دانشگاه قم .

محمّدپور ،احمد ( ،)5885تجربة نوسازي ،تهران :جامیهشناسان .
مدرّسی ،فاطمه و کیوان گور

شمارة  ،53صص .89-05

(« ،)5898ریخ شناسی داستانهای سندباد بحری» ،فصلنامة بهارستان سـخن ،سهال ،3

نبیلو ،علیرضا ( /5881الف)« ،بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامهات حریهری و مقامهات حمیهدی» ،نشـریة ادبيّـات

تطبيقی ،سال  ،0شمارة  ،1صص .019-009
 /5881( ---------ب)« ،بررسی و تحلیل ساختار روایی هف

خوان رستم» ،پژوهشنامة زبان و ادب فارسی (گـوهر

دریا) ،سال  ،1شمارة ( 1پیاپی  ،)01صص .559-88
نقابی ،عفّ

و کلثوم قربانی (« ،)5885تحلیل ساختاری قصّۀ شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ» ،پژوهشنامـة زبـان

و ادب فارسی (گوهر دریا) ،سال  ،3شمارة ( 5پیاپی  ،)05صص  .531-515

وطنپور ،آزاده ( ،)5899ریختشناسی قصّههاي عاميانة بخش اوز ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،شیراز :دانشگاه شیراز .
یوسفینکو ،عبدالمجید (« ،)5898ریخ شناسی داستان پیامبران در تفسیر طبری و سهورآبادی» ،فصـلنامة كـاوشنامـه،
سال  ،55شمارة  ،05صص  .510-558

