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 مقدّمه .4
بهر متهون ادب پارسهی  ههاآنهای ادبی و بررسی میهاان تطهاب  ریّهنظدر دو دهۀ اخیر، مقاالت مربوط به نقد و 

پژوهشی بهودن، جنبهۀ آموزشهی  - ها پیش از علمیپژوهش گونهنیاشتاب بیشتری به خود گرفته اس . بیشتر 

، نقهش امتیهاز مقهاالت بودن ارتقای مرتبۀ اعضای هیأت علمهی بهه داشهتن تیهداد مشخّصهی مقالههمنوطدارند. 

نامهه بهرای دانشهجویان مقالهۀ مسهتخرا از پایهان داشهتن شهرطِ ،احبۀ دکتری دانشجویان ارشدپژوهشی در مص

گونهه جدید، تسههیل در داوری و چهاپ ایهن نظریّاتنامۀ خود، عالقه به آشنایی با دکتری جه  دفاع از پایان

. ایهن اسه وزه در ایهن حهپژوهشهی  - مقاالت در مقایسه با موضوعات دیگر، از دالیل افاایش مقاالت علمی

هها، نظریّههآشهنایی کامهل برخهی از پژوهشهگران بها ایهن  نداشهتنهای ادبهی و نظریّهنیاز در کنار نبودن درس 

ای موجهب پدیهد آمهدن اشهکاالت عدیهده ،مقاالت و مواردی از این دس  تهیّۀی پژوهشگران در زدگشتاب

 ادب پارسی شده اس .با متون  هاآنها یا میاان انطباق نظریّهدر شناخ  درس  این 

، الگوی پهراپ را بهه ایرانیهان 5839در سال  های پریانشناسی قصّهریخ ای با ترجمۀ کتاب فریدون بدره

تخصّصهی  مجهالّتهها و نامههاینترنتهی مربهوط بهه پایهان هایپایگاهکرد؛ امّا با توجّه به اطاّلعاتی که در  میرّفی

 توجّههگردد. در طول این ده سالی که در ایران، به ده سال اخیر برمیاین الگو  به کارگیریوجود دارد، پیشینۀ 

 گرفتهه انجامآن بر مبنای محافل دانشگاهی ایران به الگوی مذکور میطوف گشته اس ، حدود پنجاه پژوهش 

کارگیری ایهن الگهو  ارشد و سه مورد رسالۀ دکتری اس . میاان بهنامۀ کارشناسی پایان هاآنقسم  اعظم  که

پژوهشهی بهر  - ، بیش از بیس  مقالۀ علمهیتاکنون 5898گیری داشته و از سال رشد چشم ،ر چهار سال اخیرد

 اساس آن، نوشته شده اس .

 مسئلهبيان . 4-6
شناسهی متهون پژوهشهی در زمینهۀ ریخه  - مقالۀ علمهی یک و بیس بررسی  پژوهش حاضر بر آن اس  تا به

بپهردازد. از آنجها کهه بسهیاری از ایهن ( 5891-5981) ر پهراپیهدیموال نظریّهۀداستانی ادب فارسی بهر اسهاس 

توانهد بهه در  مهی گیهرد، ایهن بررسهیها الگوی دانشجویان و دیگهر پژوهشهگران جهوان قهرار مهیپژوهش

جلهوگیری  نظریّههپراپ بینجامد و از تکرار اشتباهات احتمالی و عدم شهناخ  ابیهاد ایهن  نظریّۀتری از درس 

 کند.

همخوانی های اخیر، مهوارد آشهکاری از نهاشناختی در سالفاایش بیش از پیش تحقیقات ریخ با وجود ا

 میبهر آنهمقالهه . در ایهن بردمی را زیر سؤال ایی این تحقیقاتور خورد کهبه چشم می هاآن با الگوی پراپ در

را  ههاآنموجهود در  ههایدر ایران، نهاهمخوانی ی پراپالگوبر مبنای  صورت گرفته هایتا با بررسی پژوهش

 سازیم. مشخّصتییین و میاان در  پژوهشگران ایرانی را از این الگو 
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تها  5898ههای در فاصلۀ سال که پژوهشی اس  - مقالۀ علمی بیس  و یکدر این مقاله، شامل  حجم نمونه     

 نامه اس .را از پایانها مستخبیشتر این مقالهاند. پژوهشی ایران چاپ شده -علمی مجالّتدر  5888تابستان 

 پژوهش. پيشينة 6-6

هها در فاصهلۀ ایهن سهال گهردد وده سال اخیر برمیدوازالگوی والدیمیر پراپ در ایران، به  به کارگیریپیشینۀ 

نامۀ کارشناسی ارشهد و سهه مهورد ها پایانقسم  اعظم آن که گرفته انجام بر این اساس، پژوهش حدود پنجاه

پرداختهه اسه . حسهنی  نامههطهوطی شناسهی به ریخه ( 5899) سیّارجملۀ این موارد، از رسالۀ دکتری اس . 

بر پایۀ این الگو اختصاص داده اسه   ءاالولیا تذکرةهای نامۀ خود را به بررسی برخی از حکای ( پایان5898)

 اس .را بررسی کرده های صوفیانۀ همین کتاب شناسی حکای ( نیا ریخ 5881و دمرچلو )

ه (5899پهور ). وطهننامه نوشته شده اس ه نیا چند پایانهای عامیانقصّه شناسیریخ  بارةدر ههای قصهّ

شناسهی نمهوده اسه . ریخ ها را ری کرده و هف  نمونه از آنعامیانۀ بخش اوز در استان فارس را گردآو

هق شناسی مجموعهۀ دو جلهدی( نیا به ترتیب به ریخ 5885( و سلیمی )5899گوهری بخشایش ) ههای صهّ
کاری دسه ( بها تقلیهل و 5885انهد. خهدیش )پرداختهه گل به صهنوبر چهه کهردهای کتاب و قصّهصبحی 

ه را گانهۀ پهراپ و بها الههام از روشهای سی و یک خویشکاری ههای کلهود برمهون و سهاتو آپهو صهد قصهّ

 شناسی نموده اس .ریخ 

 از جملهه ؛نامه هسهتندمستخرا از پایان اکثراًکه  منتشر شدهمقاالت زیادی بر مبنای الگوی مذکور همچنین      

 ههایدر پایگهاه شهدهثبه  به اطاّلعهات  توجّهبه عنوان اوّلین پژوهشگر فیّال در این زمینه )با  (5898خراسانی )

 .را ارائه کهرده اسه  هاار و یک شبهای شناسی یکی از حکای ریخ  تخصّصی ایران(، مجالّت مربوط به

پروینهی و ناممیهان  انهد.را بها ایهن روش بررسهی نمهوده« سهمک عیّهار»ۀ ( قصهّ 5893) ینگنج فیضی خائفی و

( بهر مبنهای روش پهراپ سهاختار 5898پارسها و صهلواتی ) :اندرا بررسی کرده کلیله و دمنه( ده فابل از 5899)

« بحهری دبادسهن»های شناسی داستان( ریخ 5898اند. مدرّسی و گور  )های این اثر را تییین نمودهحکای 

 را  شههاهنامهاز « بیههژن و منیههژه»( داسههتان 5899. روحههانی و عنههایتی قههادیکالیی )انههدرا اسههاس کههار قههرار داده

های قهرمهان در سهه به بررسی توالی خویشکاری( 5880) و (5881) قربانی و گور  .اندشناسی نمودهریخ 

 (5885( و )5881) آذر و پورسهیّد ،انهدوی پراپ پرداختهها بر پایۀ الگو تییین ساختار این قصّه شاهنامهقصّه از 

لهو نبهی. انهدشناسی کهردهرا ریخ نظامی  کریپ هف  از« گنبد سرخ»و  تاریخ بیهقیاز « داستان حسنک وزیر»

آبهادی یوسفعربرا اساس کار قرار داده اس  و  مقامات حریریو  مقامات حمیدی( مقایسۀ ساختار 5881)

 اند.پرداختههای فارسی و عربی شناسی تطبیقی مقامهبه ریخ  نیا (5888و همکاران )
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 شناختی پراپمبانی نظري الگوي ریخت .9

میطهوف داشهته « روایه »خود را به تحلیل و بررسی  توجّههایی اس  که ترین مکتبساختارگرایی از مهم

یمیر پهراپ سهه دههه قبهل از ایهن در اروپا شکوفا شد، امّا والد(  .م 5831 ) اس . اگرچه این مکتب در دهۀ

های پریان در زبان روسهی، ایهن روش را آزمهود و از ایهن طریه  موفّه  بهه کشهف تاریخ، در بررسی قصّه

ه و روایه  شناختی قصّهالگوی ریخ  های پریان شد. الگوی پراپ تأثیر زیادی بر تحقیقات مربوط بهه قصهّ

انهد. از ایهن میهان، کسهانی چهون کهار گرفتهه را بهه داشته اس  و پژوهشگران بسیاری از سراسر جههان، آن

صهدد گسهترش و ویهرایش روش وی برآمدنهد و ایهن  استراوس، گرماس، برمون، بهارت و تهودوروف در

 شناسی را در پی داش .ها، مهور علمی به نام روای تالش

  یشناسههخ یر ، نتههایج پههژوهش خههود را در قالههب کتههابی بهها عنههوان.م( 5809 ) والدیمیههر پههراپ در سههال 

، ههاایهن سهال ولو در ط گذردبیش از هشتاد سال می ،از زمان انتشار کتاب وی منتشر ساخ . های پریانقصّه

از سراسهر جههان، بارهها  بسهیاری پژوهشهگران .م(5819 ) پس از انتشهار ترجمهۀ انگلیسهی آن در سهال ویژهبه

بها  .انهدکارایی آن را به اثبهات رسهانده و قرار دادهمورد استفاده  روای الگوی وی را برای تییین ساختار انواع 

های اخیر، روش پراپ مورد بازبینی منتقدان قرار گرفته و الگوهای جدیدی بهر اسهاس آن وجود اینکه در دهه

تجایهه های مهم و کهارای از روش همچنانخود را از دس  نداده و  اهمّیّ اس ، این الگو هنوز  شکل گرفته

 شود.محسوب می روای  و تحلیل

ختمان سهااصهلی  ههایسازه؛ عناصری که عناصر بنیادین روای  شناساییی تالشی اس  برای شناسریخ  

 عنهوان بهه، والدیمیهر پهراپ .آورنهدرا فراهم مهیگیری دیگر اجاا موجبات شکلو  آیندمی به حسابروای  

 نیترکوچهکبهه کشهف و اسهتخراا   موفّه پریهان در زبهان روسهی، ۀقصهّ بررسی صد  واضع این رویکرد، با

 .شد هااین قصّه ةواحدهای سازند

بها در   وی پرداخه .طهر  و موتیهف ن ۀبهه بررسهی جداگانه ،قبل از خهودپژوهشگران  برخالف پراپ

 بهر اسهاسها، روش نهوینی را ابهداع نمهود و هقصّبندی و تیریف های قدیمی طبقهها و اشکاالت روشکاستی

توصهیف »را  نامیهد و آن شناسهیریخه وش خود را رکرد. او  مشخّصی پریان را هاهقصّآن، ساختار بنیادی 

( 18: 5893 )پهراپ، «هقصهّ  هها بها یکهدیگر و بها کهلّو همبستگی این سهازه هاآناجاای سازای  ۀها بر پایهقصّ

 .تیریف کرد

اگرچه ایهن رویکهرد . پرداخته اس ها هقصّ ۀ، به مطالیگیری از درونیینی جه ، 5پراپ با رویکرد امیک

                                                 
1. Emic 
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از سهوی مهاروین ( م.  5899 ) لهین بهار در سهالزیهادی بها پهژوهش پهراپ دارد و بهرای اوّ ۀاز نظر زمانی فاصل

 پهراپ  روشههای آن مها را بهه یهاد ویژگهی امّها، (09 :5885 دپور،محمّ :ر. )مطر  شد  شناسانسانهریس 

ههای نظهری و ذهنهی ادرا نهه از پهیش ؛شودها ناشی میاز داده اًعمدت نظریّهنوع پژوهش،  در این». اندازدمی

 )پهراپ، دانهدمهواد )و نهه اسهتدالل انتااعهی( مهی پراپ نیا روش خود را حاصهل بررسهی (91 :همان) «. محقّ

کننهد و آن را از بنهدی آغهاز مهیکار خهود را بها رده ،اکثر پژوهندگان»د: نویسمی وی همچنین(. 511 :5895

 )پهراپ، «.بررسهی اسهتخراا نماینهد تحه  نه آنکه آن را از خهود مهوادّ ؛کننداعمال می خویش بیرون بر موادّ

5893 :01) 

هشد که این  توجّهم شتحقیقات یطپرداخ  و  پریان ۀقصّپراپ با این دیدگاه به بررسی صد   دارایهها قصهّ

 ةشهگران هفه  حهوزکن میانیک خویشکاری اس  که  و ل از سیمتشکّ ،ند. این ساختارهستساختار واحدی 

قهرمهان، بخشهنده، شهریر، یهاریگر،  عملیّهاتههای از: حهوزه انهدعبارتهها این حهوزه ؛شودتقسیم می عملیّات

 و قهرمان دروغین. دارندهلیگس، شاهااده خانم

 که از این قرارند: کردبنیادی مطر   نظریّۀچهار  صورت بهتحقیقات خود را  ۀدر کل، نتیج پراپ

 دهند.ه تشکیل میقصّ هره، عناصر ثاب  و پایدار را در قصّاشخاص های خویشکاری. 5

 ها محدود اس .خویشکاری ةشمار. 0

 ها همیشه یکسان اس .توالی خویشکاری. 8

 (.11و  18 :از یک نوع هستند )همان ساختمانشانهای پریان از جه  هقصّ ۀهم. 1

 داستانی تاروای دهندةتشكيلعناصر  .9-4

 (αوضعيّت آغازین ) صحنه یا .9-4-4

ه و  توصیف و خبهری اسه  ن از عناصر مهمّ روای  و میموالًوضییّ  آغازی کهه راوی دربهارة اشهخاص قصهّ

ههر »نویسهد: ( در این بهاره مهی31: 5893دهد. پراپ )روای  ارائه می و نیا زمان و مکان هاآنشرایط زندگی 

یها قهرمهان آینهده  شوندای نام برده میضای خانوادهاع شود؛ مثالًقصّه میموالً با یک صحنۀ آغازین شروع می

شهود، یهک عنصهر شود. این صحنه با آنکه یک خویشکاری محسهوب نمهیمی میرّفیبا ذکر نام و موقییّتش 

 .«شناختی بسیار مهم اس ریخ 

 خویشكاري. 9-4-6

نظهر ه کهه از نقطههقصهّ اشهخاص تی از یینی عمل شخصیّ» ،یرناپذو تجایه بنیادی یصرعنوان عنبه  خویشکاری

 و ثابه  اصهلی هها عناصهرخویشکاری (18 :همان) «.شودتیریف می ه دارد،قصّات تی که در جریان عملیّاهمیّ
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 ی زیهرههامثال .اس های فردی کنشگران گرفتن عمل و ویژگیانجام ةنحو ،ر اس ها هستند و آنچه متغیّهقصّ

 کند:شدن بحث کمک می ترروشنبه 

 کند.فرستد؛ ایوان عایم  میاه ایوان را به جستجوی شاهااده خانم میپادش. 5

 کند.فرستد؛ ایوان عایم  میپادشاه ایوان را به دنبال چیا عجیب و غریب می. 0

 کند.فرستد؛ برادر عایم  میخواهر برادرش را به دنبال آتش می. 8

 کند.عایم  میفرستد؛ نادختری ش را به دنبال آتش میاپدر نادختریزن. 1

 .(581 :5895 ،پراپ :)ر.  کندفرستد؛ کارگر عایم  میآهنگر کارگرش را به دنبال گاو می. 1

 لیگسه»، دو خویشهکاری شهودیمهتکهرار  ههاآن ۀها، آنچه مشتر  و ثابه  اسه  و در همهدر این مثال

هسهتند و تغییهر  روامل متغیّهع ،ها و مانند آنشغل اشخاص، انگیاه ،اس . نام، نسب  «کردن م یعا»و  «داشتن

 ه ندارد.قصّبر ساختار  یریتأث هاآنجایی هو جاب

 امّهانیسه ،  ههاآن ای شامل همۀد و هرچند هیچ افسانهکنن  میاز نوعی توالی منطقی تبییّ»ها خویشکاری

یهک  واز سهی  (510: 5891 ن و ویدوسهون،)سهلد« .کننهدای همهواره تهوالی خهود را حفه  مهیدر هر افسانه

 .1؛ (δنهههی )نقهه   .8؛ (γنهههی ) .0؛ (βغیبهه  ) .5 :شههامل لنظههر پههراپ، هفهه  مههورد اوّ ری مههوردخویشههکا

و در  نهدیآیمه  آغهازین پس از وضهییّ ،(θدستی )هم .9و  (ɳفریبکاری ) .3؛ (ζخبردهی ) .1؛ (εخبرگیری )

ههای ممکهن اسه  در بخهش ر،ند. این عناصپیچ داستان هستش فاجیه یا گرهای برای ورود به بخمهحکم مقدّ

 ه نیا ماهر شوند.قصّمیانی و پایانی 

 ماتی به ترتیب عبارتند از:های بید از بخش مقدّخویشکاری

نخسههتین  .50 ؛(↑) عایمهه  .55 ؛(C) آغههازین ۀمقابلهه .51 ؛(B) میههانجیگری .8 ؛(a/A) شههرارت/ کمبههود .9

انتقهال  .51 ؛(F) ا دریافه  شهیج جهادوتهدار  یه .51 ؛(E) واکهنش قهرمهان .58 ؛(D) خویشکاری بخشهنده

 .58 ؛(I) پیههروزی .59 ؛(J) داغ کههردن، نشههان گذاشههتن .59 ؛(H) کشههمکش .53 ؛(G) راهنمههایی مکههانی،

رسهیدن بهه  .08 ؛(Rs) رههایی .00 ؛(Pr) تیقیهب .05 ؛(↓) بازگشه  .01 ؛(K) کارسهازی مصهیب  یها کمبهود

 بازشهناختن .09 ؛(N) انجهام کهار دشهوار .03 ؛(M) ار دشوارک .01 ؛(L) پایهعاهای بیادّ .01 ؛(O) ناشناختگی

(Q)رسوایی قهرمان دروغین .09 ؛ (Ex)تغییهر شهکل .08 ؛ (T)مجهازات .81 ؛ (U)عروسهی .85 ؛ (W) ( .ر 

 (.580-39: 5893 پراپ،

، «/ انجهام آنکهار دشهوار»و « / پیروزیکشمکش»ی هاجف  خویشکاری بر اساس به بسط قصّه توجّهپراپ با 

ۀ(. 38-30: 5895پهراپ،  :چهار رده قصّه را شناسایی نموده اسه  )ر.  ودگهار مهذکور و نم چههار رده قصهّ
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 :زیر اس  صورت به هاآنکلّی 

شهریر، بهدون ههیچ  ههاآنو نیها مهواردی کهه در  ( هستندH-I) هایی که دربردارندة جف  خویشکاریقصّه. 5

 شود؛جنگی کشته می

ABC ↑ DEFG HJIK ↓ Pr Rs LQ Ex TUW 

 ( هستند؛M-N) هایی که دربردارندة جف  خویشکاریقصّه. 0

ABC ↑ DEFG LMJNK ↓ Pr Rs Ex TUW 

 ( هستند؛M-N( و )H-I) دو جف  خویشکاری هر دربردارندةهایی که قصّه. 8
ABC ↑ FH-IK ↓ LM-NQ Ex UW 

 .نیامده اس  هاآندر  ،کدام از این دو جف  خویشکاریهایی که هیچقصّه. 1
ABC ↑ DEFGK ↓ Pr Rs Q Ex TUW 

 مهم عناصردیگر  .9-4-9

 بهه ههمتکامهل روایه  و در ی مهمّ نقش که ها حضور دارندهقصّدر  عناصر دیگری ،هااز خویشکاری یجدا

 :این عناصر عبارتند از ؛کنندها ایفا میهقصّ و تنوّع ماهری جذابیّ  نیاو  های اصلی آنسازه دادن وندیپ

 بههو الزم اسه   "آینهدمستقیم از پی یکدیگر نمهی ها همیشه در یک خطّخویشکاری" (:§ه )پيونددهند. 4

ههایی سیم ،هایش بر باالی دیوار باغزنی برای آگاهی از دزدیده شدن سیب ،برای مثال ؛پیوند یابند باهم نوعی

ام بازگشه ، پهایش بهه چیند و هنگهها را مینوازند. قهرمان سیبمی موسیقی ،تماس مح  بهگستراند که می

گهردد. در شود و تیقیب قهرمان آغهاز مهیها آگاه می. زن از این طری  از دزدیده شدن سیبخوردمیها سیم

: 5893پهراپ،  :ر. آیهد )مهی بهه حسهابهها میهان خویشهکاری ةعنصر پیونددهند ،های موسیقاییاینجا سیم

511-513.) 

گانی نیا حضور دارند. در اثنهای ایهن دهنده در رویدادهای سهعناصر پیوند :شدهگانهاي سهپيونددهنده. 6

 ؛آینهد بهه حسهابگیهرد کهه نبایهد خویشهکاری ها صورت میرویدادها اعمالی مشابه با برخی از خویشکاری

شهود و سهپس کند و بر نخستین اژدها چیره مهییک آشپا خدم  می عنوان بههنگامی که قهرمان  ،برای مثال

بلکهه نخسهتین جنها بها اژدهها را بهه  ؛( را نهدارد↓گردد، بازگش  او مینای خویشهکاری )یبه آشپاخانه بازم

 (.518-515همان:  :ر. ) دهدمین ربط میمین و سوّدوّ

اقهدام بهه انجهام  ههاآنه بهه خهاطر قصهّ ها دالیل و اههدافی هسهتند کهه اشهخاص انگیاش :(.mot)انگيزش . 9

 (.518همان:  :ر. روند )به شمار می هاهقصّن عناصر کنند و از ناپایدارتریکارهای مختلف می

در  ، قهرمانان میموالً با رسهیدن بهه عالمه  دوراههیدارند هایی که دو جستجوگرهقصّدر : (>) جدا شدن. 1

 شوند.از هم جدا می ،هجادّ
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انهان در وجهود نهدارد و قهرم یدوراهه ۀگهاهی نشهان های دارای دو جستجوگر،هقصّدر  :(γ) اخطاردهنده. 1

اس و ضهروریتا در  دهندای به هم میشیج اخطاردهنده ،جدا شدنهنگام  وضهع آن از  ۀبهه وسهیل مواقع حسهّ

 .(593همان:  :)ر.  آگاهی یابندهمدیگر 

 حركت .9-6

هاس  از یک یا چند حرک  تشکیل شهود. هر روایتی ممکن  بسهط و »ههای پریهان پهراپ حرکه  را در قصهّ

ههای شهود و بها گذشه  از خویشهکاری( شروع مهیa« )کمبود و نیاز»( یا A« )شرارت»داند که از تطوّری می

شهده گرفتهه  کهار عنوان سرانجام و خاتمۀ قصّه بههای دیگری که به یا به خویشکاری (w« )ازدواا»میانجی به 

تیهادل هها نیها در پیونهد هسهتند؛ زیهرا هها بها تیهادل حکایه حرکه » (598: 5893)پراپ، .« انجامد، میاس 

خورد که در ادامۀ حکای ، ممکن اس  دوبهاره تیهادل اوّلیّهه می به هماتّفاق یا مشکلی  رخ دادنها با حکای 

تواند نقطۀ آغهازی بهرای خوردن تیادل، می به همبرقرار شود یا به همان صورت، حکای  به پایان برسد و این 

 (18: 5898)پارسا و صلواتی، .« حرکتی دیگر باشد

ههای احتمهالی موجهود در وی بهه ترکیهب حرکه  توجّهه  کار والدیمیر پراپ افاوده اس ، ر دقّب آنچه  

پهراپ،  :)ر.  شهماردهها را ضهروری مهین ساختن تیهداد حرکه ها، مییّوی قبل از تحلیل قصّه .س هاقصّه

بهه نتهایج آیهد کهه مهی به وجودهای تکراری از خویشکاری (؛ در غیر این صورت، خطّی طوالنی591: 5893

 گردد.شناختی نادرستی منجر میریخ 

 داند:ها، صوَر زیر را محتمل میترکیب حرکات قصّه رةباپراپ در

 ؛"کندقیماً حرک  دیگر را دنبال مییک حرک  مست". 5

و پس از پایان این حرک ، حرکه  اوّل ادامهه  "شودحرک  جدیدی پیش از پایان حرک  اوّل آغاز می". 0

 یابد؛می

م آغهاز م، حرکه  سهوّشود. پیش از پایان حرک  دوّرک  جدیدی پیش از پایان حرک  اوّل شروع میح. 8

 پذیرد؛م نیا پایان میحرک  دوّ هاآناس  و پس از  باهمم گردد. پایان حرکات اوّل و سوّمی

مهین کهامالً شود که نخستین پهیش از دوّو از این دو می آغاز شود زمانهمقصّه ممکن اس  با دو شرارت ". 1

 ؛"فیصله یابد

 ؛"کن اس  پایان مشترکی داشته باشنددو حرک  مم". 1

ه از ههم جهدا مهیگاهی قصّه". 3  و سهپس "شهوندای دو جستجوگر دارد؛ قهرمانان در وسط حرک  اوّل قصهّ

 م با حضور آن یکی قهرمان، شهروعحرک  سوّ ،یابد. پس از آنادامه می هاآنم با حضور یکی از حرک  دوّ
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 (.593-591همان:  :اس  )ر.  باهمم م و سوّهای دوّشود. پایان حرک می

کهه  انهددادهی جهادیگهری را در خهود  های مستقلّها، قصّهشود که برخی از متن توجّهالزم اس  به این نکته 

داشهته باشهند، شوند. به نظر پراپ، متونی که یکی از شرایط زیر را  حرکتی اشتباه گرفته های چندنباید با نمونه

 شوند:یک قصّه و در غیر این صورت، دو یا چند قصّه محسوب می

 حرکتی باشند؛ یک. 5

 طور منفی پایان یابد؛طور مثب  و دیگری به ولی یکی به  ؛حرکتی باشند دو. 0

 گان شوند؛ها سههمۀ حرک . 8

 گرفته شود؛ ربه کام امّا در حرک  دوّ ؛آید به دس یک عامل جادویی در حرک  اوّل . 1

 قبل از مرحلۀ رفع نیاز و التیام فاجیه، کمبودی احساس شود که جستجوی جدیدی را باعث گردد؛. 1

 پیچ قصّه رخ دهد؛در بخش گره باهمبار هرگاه دو عمل شرارت. 3

 افتد؛فاق م سرق  غنیم  قهرمان اتّدر حرک  اوّل، جنا با شریر و در حرک  دوّ. 9

کهه سرنوشه   بهه شهرطی البتّهشوند؛ قهرمانان با دیدن عالمتی در راه، از هم جدا می هانآهایی که در قصّه. 9

 (.598-599: 5893 پراپ، :صورت قصّۀ مجاایی درنیاید )ر. هر یک از قهرمانان به 

 پراپ الگوي بر اساس شدهانجام هايپژوهش شناسیآسيب .1

 خویشكاري به عنوانآغازین  وضعيّت معرّفی .1-4

 بهه حسهابرا خویشهکاری  «وضهییّ  آغهازین» وجهود دارد کههی هاینمونه ،شدههای بررسیاز میان پژوهش

خویشهکاری سهنخیّ   تیریفشناختی مهمّی اس ، با ، با وجود اینکه عنصر ریخ وضییّ  آغازین .اندآورده

 .(31: 5893پراپ،  :ر. )ه اس  تأکید کردنبودن آن  بر خویشکاریبه صراح  پراپ  و دندار

و  (591، 531، 538 :5881 :ر. (، قربههانی و گههور  )591: 5881 :آبههادی )ر. یوسههف فههاطمی و عههرب 

و در مقابهل،  شهمردهوضهییّ  آغهازین را خویشهکاری ( 80: 5888 :)ر.  همکهارانآبهادی و یوسهف عرب

هها تیداد خویشکاریبرای تطاب   تالش رسدبه نظر می اند.را حذف کرده «دستیهم»یینی  ،خویشکاری هفتم

 .اری را فراهم آورده باشدموجبات حذف این خویشک ،الگوی پراپ سی و یک گانۀهای با خویشکاری

نمههوده و  میرّفههیخویشههکاری اوّل  بهه عنههوانرا  ( نیهها وضههییّ  آغههازین51: 5881 :آذر و پورسهیّد )ر. 

کمبهود و »ن عنصهر را بها خویشهکاری ایه ههاآنرسد امّا به نظر می ؛اندرا حذف کرده« دستیهم»خویشکاری 

 ، عاشه  شهدن پسهر پادشهاه را«بهد سهرخگن»شهناختی داسهتان تجایهۀ ریخه  در باشند؛ زیرا اشتباه گرفته« نیاز

آنچهه مهورد توضهی  در ایهن اشهتباه،  بهاوجود ههاآن (.53: همهان :انهد )ر. دهکهر میرّفی «وضییّ  آغازین»
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« رفع نیازی یا مشکلی باشهدتواند وضییّ  آغازین: که می»اند: نوشته دچار اشتباه شده و بوده اس  نیانظرشان 

 (.51)همان: 

مقامهات [ههای داسهتانی دو اثهر   در روابط حاکم میهان سهازهبا دقّ»نویسد: می( 088: / الف5881لو )نبی

و اعمهال هها هها، کهنشها تیهدادی از خویشهکارییابیم که هرکدام از مقامهدرمی ]حریری و مقامات حمیدی

شهوند: وضهییّ  آغهازین/ فهریفتن و نویسهی او نشهان داده مهیمورد نظر پراپ را در خود دارند که بها فرمهول

. اسه  ه شدهدمرش خویشکاری ،وضییّ  آغازینفرمول، این به  توجّهبا  «...شتن/ درخواس  تحویل دادنوادا

وضهییّ  فاقهد  نمونهۀ اوّل کرده که ررسیب ه رادو مقام های داستانی دو اثر مذکور،با هدف مقایسۀ کنش وی

 (.018همان:  :رده اس  )ر. نام ب «کنش» با عنواناین عنصر از  ،مدر نمونۀ دوّ امّا ،اس  آغازین

های پهراپ، گرمهاس را بر اساس دیدگاههف  خوان رستم  داستاندیگری پژوهش ( در / ب5881لو )نبی

را خههش مربهوط بهه الگههوی پهراپ، وضهییّ  آغههازین در بوی و تهودوروف مهورد بررسههی قهرار داده اسه . 

مربهوط بهه خویشهکاری کهه  را« د تسهخیر مازنهدرانسفر کیکاووس بهه قصه»ده و آور به حساب خویشکاری

 (.515: / ب5881 :اس  )ر.  اس ، در آن گنجانده «غیب »

سهتی در فهر را خود ، وضییّ  آغازین های مقالۀدر قسم  یادداش که  (31: 5881)پور سیف و مسیحی

بها شهماره  سهی و یهک گانههههای خویشهکاری اگرچهه آن را بهرخالف ،انهدآورده« خویشهکاری»زیر عنوان 

یهک  بها شهمارة وضییّ  آغازین راداستان، پنج بار  تجایه و تحلیلقسم  مربوط به در  امّا اند،نکرده مشخّص

 رسهدبه این شهواهد، بهه نظهر مهی توجّه. با انددهننمو هاآن خویشکاری نبودنای به هیچ اشاره و دهکر مشخّص

 .نداآورده به حسابین عنصر را خویشکاری ا هاآن

 خویشهکاری نبهودنبها وجهود تأکیدشهان بهر  (99: 5885 :)ر.  زاده میرعلی و قنبهری عبهدالملکیحسن 

 ده و خویشهکاری آورههای پهراپ، آن را بها شهمارة یهک خویشهکاری میرّفهی، در قسهم  وضییّ  آغهازین

 (.81همان:  :اند )ر. را حذف کرده« دستیهم»

 هااشتباه در تعيين خویشكاري. 1-6

سهفر شهدن دو ههم :الهف»چنین ذکر کرده اس : اینرا « خیر و شر»آغازین قصّۀ  وضییّ ( 81: 5898ایشانی )

ۀ خیهر اسهتفاده ده، از توشهشر از مشک خود استفاده نکهر :ب ؛شر در راه طوالنی بیابان های خیر وجوان به نام

بهه  "الهف"قسهم   میرّفی(، 80-81همان:  :ای که وی از داستان ارائه داده )ر. به خالصه توجّهبا  «کند.می

رسهاند و آن از را مهی« شهر»فریبکهاری  "ب"آیهد، ولهی قسهم  وضییّ  آغازین صحی  بهه نظهر مهی عنوان

شهده  مشهخّص "ɳ"پهراپ بها نشهانۀ  شناسهیهای بخش مقدّماتی قصّه اس  که در الگوی ریخ خویشکاری
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 اس .

گونهه بیانگر ههیچکه اس  ده نموفی خویشکاری میرّ به عنوانرا مواردی اش در مقاله (5898نکو )یوسفی

د، کهودکی، تولّهشهرور، ندارنهد؛  از دیدگاه وی تطابقیتیریف خویشکاری پراپ و الگوی با کنشی نیستند و 

 .(501-501همان:  :)ر.  اندنوجوانی و جوانی از آن جمله

انهد کهه ( در مقالۀ خود دو قصّه از مثنوی را بررسی نموده و بر ایهن نکتهه تأکیهد داشهته5881ساکی و شیرویه )

ه ؛(51همان:  :خویشکاری نیس  )ر.  ،وضییّ  آغازین ( و نیها 58و  51همهان:  :هها )ر. امّا در تجایۀ قصهّ

در ؛ «ه کمبهود و نیهاز اسه وضییّ  آغهازین ههر دو قصهّ » اند:( نوشته00همان: ر. : گیری )در قسم  نتیجه

آنهان . تفهاوت دارد بها وضهییّ  آغهازین اسه  و «شرارت» خویشکاری، شکل دیگر «کمبود و نیاز» کهحالی 

بینهد، رود، کنیاکهی را مهید شکار بیرون مهیپادشاهی به قص»اند: چنین نوشته برای وضییّ  آغازین قصّۀ اوّل

جمهالت، ایهن شود و (. در اینجا عنصر وضییّ  آغازین دیده نمی51 )همان:« خردرا می شود و اوعاشقش می

 وضییّ  آغازین این قصّه عبارت اس  از بی :هستند. « کمبود و نیاز»و « غیب »بیانگر دو خویشکاری 

 بود شاهی در زمهانی پهیش از ایهن
 

 ملک دنیا بودش و هم ملک دیهن 
 

بها  شهود؛همین اشتباه دیهده مهینیا ( 51: 5881 :)ر.  آذر و پورسیّد در مقالۀ ،اشاره شد ترپیشکه  طورهمان

 اند.هدانسترا خویشکاری  وضییّ  آغازین هاآناین تفاوت که 

گر همان یهاریگر اسه  کهه بهه میانجی»اند، ( نوشتهB) «گریمیانجی»در توضی  خویشکاری  آذر و پورسیّد

 ؛اسه  دارنهدهگسهیل حالی اس  که توضی  فوق، دربارة شخصیّ  ؛ این در(همان) «رساندقهرمان کمک می

 .و میانجیگری داشتن لیگس نه خویشکاری

بخشهنده »و « قهرمان آرزوی چیهای را دارد»را با عناوین دو خویشکاری  (38: 5881) پورسیف و مسیحی

در میهان اند کهه نموده یمیرّفهای جدیدی خویشکاری به عنوانها را استخراا کرده و آن «شودفراخوانده می

نیهاز »همهان خویشهکاری « آرزوی داشتن چیای»واقع امّا در شوند؛شدة پراپ دیده نمیهای تییینخویشکاری

همچنهین در  ههاآندهنهد. ، دو صهورت یهک خویشهکاری را تشهکیل مهی«شرارت»( اس  که با а« )و کمبود

را که بیهدها قهرمهان واقیهی بهه « شان گذاشتنن»یا « داغ کردن»ها، خویشکاری س  مربوط به خویشکاریفهر

بهه »انهد: کهرده و در توضهی  آن نوشهته میرّفهی« داغ بهدنامی»شهود، واسطۀ آن از قهرمان دروغین شناخته مهی

 (.31)همان: « شودقهرمان انا زده می

 ،پهراپ سهی و یهک گانهۀی ههاخویشهکاری میرّفیدر  (81: 5885 : )ر. زاده و قنبری عبدالملکیحسن

 و جهدا سهاختهبها دو شهماره از ههم که دو صهورت یهک خویشهکاری هسهتند، را « نیاز وکمبود »و « شرارت»
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 ذکورگان مهدنویسهنبهه اینکهه  توجّهه. بها انهددهنمو( را از این مجموعه حذف C« )مقابلۀ آغازین»خویشکاری 

انهد، اص دادهبه دو صورت بارگ و کوچک( اختص Xیک حرف )حرف  ،«کمبود و نیاز»و « شرارت»برای 

موجبهات  ،رسهد ایهن جداسهازیبه نظر میاند؛ امّا تهدر نظر گرفرا یک خویشکاری  این دواس  که  مشخّص

کهه قهبالً اشهاره  طورهمهان ؛باشهداس ، فراهم آورده « مقابلۀ آغازین»حذف یک خویشکاری را که در اینجا 

 اند.را نیا ذکر نکرده« دستیهم»خویشکاری  هاآنشد، 

انهد را خویشکاری نامیهده« کنندهیاری»و « راهنما...( »، 00، 01، 59، 51 :5885 : سودا و صادقی )ر.تشآ     

 هها قهرار دهنهدة خویشهکاریههای انجهامههای مهذکور، در ردیهف شخصهیّ و این در حالی اس  کهه نمونهه

و « موانهع»، «ههدف»، ماننهد یکنشه ریهغهها. آنهان همچنهین عناصهری فرعهی و نه خود خویشکاری ؛گیرندمی

 تهرینمهم»انهد: نوشهته نیا گیریدر قسم  نتیجه همان(. :اند )ر. آورده به حسابرا خویشکاری « فراموشی»

 ازین، قهرمهان، شهریر، غیبه ، شهرارت/صهحنۀ آغه :های سههروردی عبهارت اسه  ازهای اصلی داستانسازه

 (83)همهان:  «.و رسیدن به ههدف مسئله لّکننده، واکنش، هدف، حیاری فراموشی، راهنما/ اسارت، عایم /

 بهه عنهوانهها، ، همراه بها خویشهکاریعملیّاتهای حوزهعناصر فرعی و در اینجا نیا  شود،که دیده میهمچنان

 وضهییّ شهده، ههای بررسهیکدام از داستاننکتۀ دیگر اینکه در هیچ. اندشده میرّفی هاداستان های اصلیسازه

 س .ه انشد مشخّصآغازین 

 ایهن بهوده اسه  کهه ،«نامهه ریجههانگ»در تحلیهل منظومهۀ  (5885) اری و خلیلهیسهتّرسد سیی به نظر می

گیهری نتیجهه گفتهۀ آنهان در بخهش نهد.اسهتخراا کنمنظومهۀ مهذکور  را ازپهراپ  شدةهای تییینخویشکاری

، سهی و یهک گانههردههای سیی شد تا این کارک ،در این نوشتار: »بخشد(، این احتمال را قوّت می585: )همان

ایهن طهرز آشکار اس  کهه  «.با نتایج کار پراپ مقایسه شود تطبی  داده شود و نتایج آن جهانگیر نامهبا منظومۀ 

 ،تحه  بررسهی هها از دل مهوادّبا روش پراپ همخوانی نهدارد؛ زیهرا در روش او عناصهر و خویشهکاری ،کار

 شود.نمیتحمیل  ،هشهای پژوهشگر بر پژوفرضشوند و پیشاستخراا می

 عدم تعيين حركت .1-9

ترکیهب  ای بههاشهاره ،ههای خهود( در مقالهه5885)نقهابی و قربهانی  ( و/ ب5881لهو )نبی، (5898ذوالفقاری )

لهو نبهی اسه .ههای تکهراری عناصر و خویشکاری از مملو اند،داده ارائه هایی کهنمودگار و نکرده هاحرک 

نمودگهاری طهوالنی از حهروف و  ،«هفه  خهوان رسهتم»شناسهی داسهتان ریخ ( در 513: / ب5881 :)ر. 

 رسد.بیش از هشتاد خویشکاری میفرمول داستان، ارائه داده اس  که به  به عنوانهای تکراری را نشانه

برخهی »گیهرد کهه: می نتیجه« گل بکاولی»شناسی افسانۀ عاشقانۀ پس از ریخ نیا ( 31: 5898لفقاری )اذو 
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جهایی هبا انهد  جابه»همچنین نوشته اس : وی « .افتدها در دو یا چند مقطع از داستان اتّفاق میشکاریاز خوی

ایرانی و هندی تسهرّی های پریان پراپ را در مورد قصّه نظریّۀتوان ها و حذف برخی دیگر میدر خویشکاری

هها در ههر یهک از خویشکاری توزیع ها و نحوةی به ترکیب حرک توجّهنویسنده در تحلیل این افسانه،  «داد.

آمهد و نمهی بهه وجهودههای عمهدتاً تکهراری طوالنی از خویشکاری چنیناینی ده اس ؛ وگرنه خطّنکر هاآن

 شد.احساس نمی هاآنجایی هنیازی به حذف و جاب برای تطبی  آن با الگوی پراپ،احتماالً 

 هااشتباه در تعيين حركت. 1-1

پهور سهیف و مسهیحی .تی همراه اسه این کار، با اشتباها امّا ؛ین حرک ، انجام گرفتهتیی های زیر،در پژوهش

 امّها ؛انهدرا یک حماسۀ پنج حرکتهی دانسهته« نامهگشسببانو»خود،  مقالۀ ( در قسم  پایانی31: 5881 : )ر.

ایهن حرکهات  را برای« داستان»ن (، عنوا31-13همان:  :)ر.  هاین حماس تجایه و تحلیلدر جدول مربوط به 

(، گهاهی 38-35همهان:  :انهد )ر. که پس از جداسهازی عناصهر ارائهه داده در توضیحاتی نیا .اندبرده کاربه 

ایهن منظومهه را  ،شهود کهه نویسهندگان مقالههنمی توجّهاند و خواننده منامیده« حرک »و گاهی « قصّه»را  هاآن

  .با پنج حرک ایدانند یا قصّهل از پنج قصّه میمتشکّ

ۀ  شهاهنامۀدر « دیهوان»های ( در بررسی قصّه5881روحانی و عنایتی قادیکالیی )  خهاروان »فردوسهی، قصهّ

اسه  کهه ایهن  مشهخّصامّا  ؛دهداند، همین را نشان میداده و نمودگاری که ارائه حرکتی دانسته را یک« دیو

و مقابلهۀ قهرمهان  محرکه  دوّ حرکه  اوّل،در قهرمهان  کشته شدن، از دو حرک  تشکیل شده اس  و قصّه

ه اشهاره  حرکتهی انهد، بهه دوکه نویسندگان مقاله داده نیا آورد. توضیحیرا به دنبال می جدید بهودن ایهن قصهّ

ه پدیهدار مهیاین حرک  از نهوع حرکه  دوّ»دارد:   قهرمهان بهه  ؛شهودم پهراپ اسه ؛ یینهی شهرارتی در قصهّ

 رسهان بهه کمهک فراخوانهده قهرمهان یهاری ؛یابهدت شدّت میشود و شرارپردازد و موفّ  نمیسازی میچاره

شهود بخشد. به زبانی دیگر، حرک  جدیدی پیش از پایان حرک  اوّل آغاز میشود و شرارت را التیام میمی

 (551-558)همان: .« یابدکه پس از انجام آن، دنبالۀ حرک  اوّل ادامه می

بهه  توجّههبا  امّا ؛دانندحرکتی میرا داستانی یک  نامهنگیرمنظومۀ جها (581: 5885 : )ر.اری و خلیلی ستّ

 رسد.به نظر میبودن آن بیید  یتک حرکتاینکه منظومۀ مذکور، بیش از شش هاار بی  اس ، 

 نتيجه .1

 محافل دانشهگاهی ایهران توجّه، 5898از سال  ویژهبهو اخیر  سالده در  ر پراپ،یشناختی والدیمالگوی ریخ 

اتی راه یافتهه اسه  ، اشهتباهگرفته بر اساس این الگهوهای انجامامّا در برخی از پژوهش ؛لب کردهرا به خود ج

 برد.را زیر سؤال می هاآنکه روایی 
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 ، بهه عنهوان پهر5888تها  5898ههای شده در فاصلۀ سال منتشر پژوهشی - مقالۀ علمی بیس  و یکبررسی  

 و هفتهاد ، یینهی حهدودمقالهه شهانادهدر  د کهدانشان  ایران، الگوی پراپ در به کارگیریهای بسامدترین سال

 اشههتباهات و ایههن  .وجههود دارد ی پههراپالگههو هههایی بههانههاهمخوانی ،درصههد مقههاالت مههورد بررسههی شههش

خویشهکاری، اشهتباه در تییهین برخهی از  به عنهوانوضییّ  آغازین  میرّفی :شامل مواردی چون ،هاناهمخوانی

 های این متون اس .ها و اشتباه در تییین حرک به حرک  توجّهها، عدم خویشکاری

بهه وضییّ  آغهازین، خویشهکاری  ،مقاله هش در  اس  که شده به این صورت یاد هایبسامد ناهمخوانی

 حرکتهی با وجود چنهد ،مقاله سهدر ؛ همراه اس  با اشکالها تییین خویشکاری ،مقاله هش در ؛ آمده حساب

ایهن  ذکهر. اس  به درستی تییین نشده هاحرک  ،مقاله نیا سهدر و  صورت نگرفته تییین حرک ،بودن متون، 

 شود.دیده می هاناهمخوانیاین مقاالت، دو یا سه مورد از  برخی ازدر  اس  که نکته ضروری

ههای مهورد بررسهی و نهاهمخوانی بهیش از شده در بیشهتر مقالهه به وجود اشکاالت و اشتباهات یاد توجّهبا 

توان نتیجه گرفه  کهه الگهوی مهذکور در ایهران، ها با الگوی والدیمیر پراپ، میدرصدی این پژوهش هفتاد

که میاان روایی این تحقیقات تها حهدّ  اس  باعث شدهامر بایسته اس  در  نگشته اس  و همین  کهچنانآن

 زیادی زیر سؤال برود.

کوپها و  (،5898روحهانی و اسهفندیار ) ههایمقالهه در ،مذکور اتاشتباهاس  که  ضروری گفتن این نکته 

مشهاهده  (5880) قربهانی و گهور و  (5898پارسها و صهلواتی ) ،(5898( مدرّسی و گهور  )5898رفییی )

 .نشد

 منابع
 ،«اسهاس الگهوی والدیمیهر پهراپ های شیخ اشراق بهرساختار داستان» (،5885) صادقیسمیرا سودا، محمّدعلی و آتش

.89-55 صص، 09، شمارة 9سال  ،شناختیی و اسطورهعرفان ادبيّات ةفصلنام

هـاي پـژوهش ،«شناسی داستان حسنک وزیر به روای  بیهقیریخ » (،5881) پورسیّدمیصومه  سیّدهو  ، اسماعیلآذر

.81-8 صص ،1شمارة  ،شناسینقد ادبی و سبک

 ،فارسـی ادبيّات و زبان صیتخصّ فصلنامة ،«پراپ نظریّۀ اساس بر شر و خیر ۀقصّ شناسیریخ » (،5898) ایشانی، طاهره 

.15-08 صص ،8شمارة 

 ،ادب مجلّة بوسـتان ،«های کلیله و دمنۀ نصراهلل منشیحکای  شناسیریخ » (،5898)صلواتی  اللهو  احمد سیّدپارسا، 

 .99-19 صص، (3 پیاپی) 1، شمارة 0سال 

ای، تهران: توس.بدره ترجمۀ فریدون ،هاي پریانهاي تاریخی قصّهریشه (،5895) والدیمیر پراپ،

 تهران: توس. ،مچاپ دوّتألیف والدیمیر پراپ،  ،هاي پریانشناسی قصّهریخت (،5893) -----------
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 ،«شناسهیالگوی ساختارگرایی والدیمیر پهراپ و کاربردههای آن در روایه » (،5899)ناممیان  هومنپروینی، خلیل و 

 .018-598 صص، 55شمارة  ،فارسی ادبيّاتپژوهش زبان و  فصلنامةدو

اسهاس  بر «کتیبه»ای شناسی روای  اسطورهلیل ریخ تح» (،5885)قنبری عبدالملکی  رضاو زاده میرعلی، عبداهلل حسن

.511-95 صص (،55 پیاپی) 8 ة، شمار8 ةدور ،تطبيقی ادبيّاتهاي زبان و پژوهش فصلنامة ،«والدیمیر پراپ نظریّۀ

 ،نامهۀ کارشناسهی ارشهدپایهان ،عطار االولیاءة تذکرهاي شناسی برخی از حكایتبررسی ریخت (،5898) حسنی، فاطمه

 دانشگاه سمنان. سمنان:

 ،«راپوالدیمیهر په نظریّهۀ بهر اسهاسسهمک عیهار  ۀتجایه و تحلیل قصهّ » (،5893فیضی گنجین )جیفر خائفی، عباس و 

.15-88صص، 59 ، شمارة1 سال، ادبی هايپژوهش ةفصلنام

 علمی و فرهنگی. تهران: م،چاپ دوّ ،هاي جادوییشناسی افسانهریخت (،5885) خدیش، پگاه

.33-11 صص ،3 شمارة ،ادبی هايپژوهش فصلنامة ،«شب یک و هاار شناسیریخ » (،5898) خراسانی، محبوبه

تههران:  ،نامهۀ کارشناسهی ارشهدپایهان ،ءاالولیااة تذکرهاي صوفيانه در شناسی داستانتریخ (،5881) دمرچلو، مرضیه

مه طباطبایی.دانشگاه عالّ

 صهص(، 0 پیاپی، )5، شمارة 0سال  ،فنون ادبی ،«گل بکاولی ۀافسانۀ عاشقان شناسیریخ » (،5898) ذوالفقاری، حسن

18-30.

والدیمیهر  نظریّهۀ، طبه  در مثنهوی «ورالصهّ  قلیهۀ ذات» ۀشناسی قصّخ ری» (،5898اسفندیار )سبیکه روحانی، مسیود و 

 .98-39 صص، 001، شمارة مسلسل 18سال  ،زبان و ادب فارسی فصلنامةدو ،«پراپ

شهاهنامۀ فردوسهی  «بیهژن و منیهژه»ۀ داستان شناسانبررسی ریخ » ،(5899) عنایتی قادیکالییمحمّد و  -----------

-558 صهص، زمسهتان، 33 ة، شهمار59سهال ،مجلة دانشكده ادبيات و علوم انسـانی ،«یر پراپبراساس نظریۀ والدیم

518. 

 نظریّهۀدر شاهنامۀ فردوسی )بهر اسهاس « دیوان»های بررسی قصّه» (،5881)  -----------------------------

-511 صهص(، 8)پیهاپی  5، شهمارة 8سهال  ،فارسـی ادبيّـاتهاي زبان و پژوهش ،«شناسانۀ والدیمیر پراپ(ریخ 

500.

ه از مثنهوی مولهوی بهر» (،5881) شهیرویه نرجسو  ، محمّد رضاساکی ر یهوالدیم نظریّهۀاسهاس  شهکل شناسهی دو قصهّ

.01-55 صص، 9 ة، شمار0سال  ،(بيّات فارسی )ادب عرفاندپژوهشی زبان و ا - فصلنامة علمی ،«پراپ

 ،«پهراپ ریهشناسهی والدیمریخه  نظریّهۀاسهاس  بهر هانگیر نامهجتحلیل منظومۀ » (،5885) خلیلی احمدو رضا  ،ستّاری

.580-538 صص، 88 ةشمار ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،فارسی ادبيّاتفصلنامة تخصّصی زبان و 

تهران: طر  نو. ،مچاپ سوّ ،عبّاس مخبر ۀترجم ،ادبی معاصر نظریّةراهنماي  (،5891)ویدوسون  پیترسلدن، رامان و 

نامهۀ ، پایهانهاي والدیمير پـراپنظریّهبر اساس « گل به صنوبر چه كرد»تحليل ساختاري كتاب  (،5885) سلیمی، سمیرا

دانشگاه شهرکرد.شهرکرد:  کارشناسی ارشد،

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/518550


 5881 بهار، 51، شمارة ، سال چهارمپژوهیروای / فصلنامۀ 53

دانشگاه الاهرا. تهران: نامۀ کارشناسی ارشد،پایان ،نامهشناسی طوطی ریخت (،5899) سیّار، میصومه

نظـم و نرـر فارسـی  شناسـیسبک ،«نامهساختارهای شکلی بانوگشسب» (،5881)ر پومسیحی رضیهمسیف، عبدالرضا و 

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

 ادبيّـاتهاي پژوهش ،عربی«و  سیرفا یهامقامه تطبیقی شناسیریخ » (،5888) آبادی، فائاه و همکارانعرب یوسف

.19-89 صص(، 8)پیاپی  5شمارة  ،تطبيقی

پهوش شهوتا داسهتان عاشهقانۀ شهسهوار پلنگینهه شناسیریخ » (،5881)آبادی عرب یوسف فائاهو  حسین سیّدفاطمی، 

.581-598، صص 59، شمارة 8 سال ،یئادب غنا نامةپژوهش ،«روستاولی

راپ )بها شناسی پریخ  نظریّۀهای قهرمان در بررسی و نقد توالی خویشکاری» (،5881)گور   کیوانقربانی، خاور و 

.598-518 صص ،11، شمارة پژوهی ادبیمتن فصلنامة ،«شناسی سه قصّه از شاهنامه(تکیه بر ریخ 

شناسههی داسههتان زال و رودابههه، بهههرام گههور و اسههپینود، گشتاسههب و ریخهه » (،5880) ---------------------

 .011-088 صص، 01، شمارة 55سال  ،یغنائ نامة ادبپژوهش ،«کتایون

 فصـلنامة ،«نظریّهۀ پهراپنامه بر بنیاد شناسی سه داستان از گرشاسبشکل» (،5898)رفییی سخایی  نوشیناطمه و کوپا، ف

.538-588 صص، تابستان، 58، شمارة 3سال  ،شناختیعرفانی و اسطوره ادبيّات

قم. دانشگاهقم:  ،دنامۀ کارشناسی ارشپایان ،هاي عاميانة ایرانیشناسی قصّهریخت (،5899) گوهری بخشایش، اشرف

شناسان.تهران: جامیه ،تجربة نوسازي (،5885) محمّدپور، احمد

، 3، سهال بهارستان سـخن فصلنامة ،«های سندباد بحریشناسی داستانریخ » (،5898)گور   کیوانمدرّسی، فاطمه و 

.89-05صص ،53شمارة 

 ادبيّـات ةنشـری ،«قامهات حریهری و مقامهات حمیهدیبررسی تطبیقی عناصر داستان در م» (،/ الف5881لو، علیرضا )نبی

 .019-009 صص، 1، شمارة 0، سال تطبيقی

نامة زبان و ادب فارسی )گـوهر پژوهش ،«بررسی و تحلیل ساختار روایی هف  خوان رستم» (،/ ب5881) ---------

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

زبـان  نامـةپژوهش ،«اساس الگوی پراپ تحلیل ساختاری قصّۀ شاه سیاهپوشان بر» ،(5885)قربانی  کلثومنقابی، عفّ  و 

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

دانشگاه شیراز. شیراز: نامۀ کارشناسی ارشد،، پایانهاي عاميانة بخش اوزشناسی قصّهریخت (،5899) پور، آزادهوطن

، نامـهكـاوش فصـلنامة ،«شناسی داستان پیامبران در تفسیر طبری و سهورآبادیریخ » (،5898) عبدالمجیدنکو، یوسفی

.510-558، صص 05، شمارة 55سال 


