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  )یشناستیروا(مقدمه 

  ، ياحمـد (» شـد  آشـکار  شیهـا  نشـانه  نینخسـت . م 1914به سال  کهی روس سمیفرمالجنبش «

در  هـا  جنـبش  نیـ ا کـه ي در جهان گشت ا گستردهي متنوع و ها جنبش، سرآغاز )38: 1386

 نیتــر مهــمی از کــیی یســاختارگرا. ي را نهــادا تــازهفــراوان و  راتیتــأثملــل،  ریســا اتیــادب

ی ادبـ آثـار   لیـ تحلو  هیتجزی در مهمنقش  ریاخي ها دههدر  کهی است ستیفرمالي ها جنبش

 زیـ نی داسـتان  بررسـ ی شعر را دگرگـون سـاخت، در   بررس« کهگونه است و همان کرده فایا

  ي بـــــه نـــــام دیـــــجد کـــــامالًی ادبـــــعلـــــم  قـــــتیحقدر . آورد دیـــــپدی انقالبـــــ

ي، بلغـار یی، تسـوتان تـودوروف   ایـ توانیلي مـا یگر .ج .آ کـه گـذارد   انیـ بنی را شناستیروا

» رونـد  یمـ ي نامدار آن بـه شـمار   ها چهرهي از فرانسوبرمون و روالن بارت  کلودژرارژنت، 

  .)143: 1380، گلتونیا(

یـی،  رواي ژانرهاي  دربارهی کل احکامي از ا مجموعه«) narratology(ی شناس تیروا 

 .)149: 1384،کیـ مکار(» اسـت  رنگیپو ساختار ) ییگو داستان( تیروابر  حاکمي ها نظام

ضـمن  . بـه رمـان مـدرن    گـر یدو از طـرف   رسد یمطرف به اسطوره  کاز ی تیرواۀ عرص«

)91: 1379، اســکولز(» اســت انیســاختارگرای بررســي بــرای عــال اریبســي ا عرصــه هآنکــ

ی تـ یرواي ساختارهای داستان را به تمام توان یکه ممعتقد بودند  به اره نیادر  انیساختارگرا

شناسـان   تیـ روا« رو، نیـ ااز  .)118 -117: 1377سـلدن،  (داد  کـاهش ی مشخصـ ی و اساس

ي را امـروز ي هـا  رمانی و چه میقدي ها قصهی چه تیرواي ساختارهاتا بتوانند  اند کردهی سع

  ).1386:1ی،ضیفی، خائف( »کنند لیتحلو  هیتجزالگو  نیابا 

ــمیوالد«  ــراپ در  ری ــابپ ــهی شناســ شــکل کت ــا قص ــومي ه ــه یق ــ، ب ــا میتعم ــدل  نی م

).144: 1380،تـون لگیا(» تون دسـت زده اسـت  م يفراسوی به انواع داستان در شناس تیروا

از  رییـ تغدر آن،  کـه ی اسـت  متنـ ، تیـ روا«: است تیروااز  فیتعر نیاپراپ،  لیتحلي مبنا

ي الگـو در  رازیـ  .)33: 1368تـوالن، (» شود یمتر بازگو  افتهی لیتعدی تیوضعبه  تیوضع کی

و  هـا  آني کارهـا ، امـا  کننـد  یمـ  رییـ تغ هـا  آنقصه و صفات  گرانیبازي ها تیشخص«پراپ، 

.)51: 1371پراپ، (» کند ینم رییتغ شانیها يکار شیخو
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  یشناس ختیر

 ریـ میوالدبار،  نینخست کهی ادبی در حوزة مطالعات علم«) morphology(ی شناس ختیر

ی شناسـ  خـت یر، شیخـو اثر  نیتر مهمآن را در ) م 1970 -1895(ی روسشناس  مردم پراپ،

ي بنـد  طبقه ها آني صوریۀ قواعد پارا بر  کیفولکورپراپ آثار . کردمطرح ) م 1928( قصه

 فیتوصـ ی معنـ و آن را بـه   دیـ نامی شناسـ  خـت یررا  شیخـو رو، مطالعـات   نیهمـ و از  کرد

 کـل و بـا   گریکـد واحدها بـا ی  نیاو مناسبات  شان دهنده لیتشکي واحدها هیپابر  ها تیحکا

در  انیـ پري هـا  قصـه ی شناسـ  ختیر کهی زمان« .)2/735: 1376انوشه، (» برد کار به تیحکا

خـاطر نـه    نیهمـ از چشم افتاده بـود، بـه    هیروسی در ستیفرمال شیگرامنتشر شد،  1928سال 

. یی به بحـث گذاشـته شـد   گردهما کترجمه شد و نه اصول آن هرگز در ی هیروسخارج از 

ي براپراپ را  وهیشي استروس لو کلودي نمونه برا. بود راتیتأثي ا پارهي دارااما به هر حال 

ی آن را حتـ گرفـت و   کـار و سـاختار خـودش بـه     شکلي آن از معنا رییتغمطالعه اسطوره و 

  ).1: 1379ی، خراسان( »گسترش داد

ي بنـد  طبقـه  هیـ مادرون  اموضـوع یـ   يمبنـا را بـر   هـا  قصـه از پـراپ،   شیپـ پژوهشـگران  «

ي پرداز هینظر نیاولپراپ،  که کردادعا  توان یمرو،  نیااز  .)65: 1382، نیمارت(» کردند یم

» از ارسـطو تـا بـه امـروز بـه جـا مانـده        کهی راثیمبه رغم «ي قصه را ساختار لیتحل کهاست 

  . است کردهی آغاز اساسطور  به) 91: 1379، اسکولز(

 اریبسنظران به آن شده است،  ی صاحببرخي سواز  کهی انتقاداتي پراپ، با وجود الگو

ي را در پـرداز  هینظرو  سندهینو کمتر«پردازان بعد از او قرار گرفته است و  هینظرمورد توجه 

و  هـا  وهیشـ ي از نحـو ی و بـه  نـوع بـه   کـه  افـت ی تـوان  یمـ اعـم آن  يمعنـا بـه   اتیـ ادبۀ نـ یزم

  ).3: »تا بی«یی،طال ریم، مصحح، اتیب(» باشد رفتهینپذ ریتأثروانش  ي پراپ و دنبالهها دگاهید

ي بنـد  بر اساس ساختار، به طبقه ها قصهی بررسبا نظر به  کهی است کسانی از کمارزلف ی

 نیـ ا آنکـه بـا وجـود   . مشخص نموده است زینرا  ها قصهی پرداخته و خاستگاه رانیاي ها قصه

نظر در  ي موردها قصهي او با ها افتهی از یبرخي عارفانه را مدنظر نداشته، اما ها قصه، سندهینو

  :کرداشاره  ریزبه موارد  توان یم کهمقاله مطابقت دارد  نیا

 شیـ درو، ستینی رانیامنحصراً  کهی، هر چند شرقی نوعي ها تیشخصی از کی« -1

» شـود  یمـ عنوان واسطه وارد ماجرا  حداقل به او مساعد ی مددکاري اغلب به عنوان و... است

  .)42: 1376مارزلف، (

  ).43: همان(» مخالف قهرمان داستان است، شاه است کهی اصل تیشخص کی« -2

  ).42: همان(» ی شاهزاده استاصلی نوعقهرمان « -3
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  پراپ ریمیوالدروش 

ی، بـر  روسـ ي پـر ي جـن و  ها قصه فیتوصبه  انیپري ها قصهی شناس ختیر کتابپراپ در 

سـاختار داسـتان، ماننـد سـاختار      کهي معتقد است و. ة آن پرداخته استسازندي اجزااساس 

ة آن و مناسبات آن اجـزا بـا هـم و بـا     دهند لیتشکي اجزابر اساس  دیبای، شناس اهیگدر  اهیگ

 کـه خواهـد بـود    قیـ دقهمـان انـدازه   «ي قصـه  هـا  خـت یری بررسـ  رایـ زمجموع قصه باشـد؛  

راپ، بـا انتقـاد از   پـ  )17: 1368، ی قصهشناس ختیرپراپ، (» موجودات شکلی شناس ختیر

 نیـ اي قصـه، بـه   اجـزا جانبۀ  همه انعکاسي آنان در بند یی ردهنارسا انیبی و قبلپژوهشگران 

دوسـت   شـتر یبهسـتند و   ها قصه فیتوصنگران  کمترپژوهشگران، معموالً  که رسد یم جهینت

 دنیبخشـ بهبود  قیطرپراپ در . کنندی تلقشده  شده و داده ي تمامزیچدارند قصه را در مقام 

ی روسـ ي پري جن و ها قصهی صد قصه از بررس، به قیدقي درست و مبناقصه بر  فیتوصبه 

 کـرده  انیـ ب شیخـو  کتابدر  کهی خاصرا با اسلوب  ها آنة دهند لیتشکي اجزاپرداخت و 

عنــوان اعمــال  بـه  کــه افـت دســت یی ثـابت ي هــا تیــکمی قــرار داد و بـه  بررسـ اسـت، مــورد  

 هـا  قصـه در  کارهـا ة انجـام  ویشـ اسـت   ممکن. شود یم تکرار ها قصهي قصه، در ها تیشخص

، بـا  انیـ پري هـا  تیشخصـ ،نیهمچنـ . شـوند  یمـ  تکرار کارهامتفاوت باشد، اما اغلب، همان 

 اتیخصوصـ  گریدی و اجتماع تیموقعی، مشغول ، نوع دلتیجنساز لحاظ ظاهر، سن،  کهنیا

ی را بـه انجـام   کسـان ي یکارهـا ، کـنش  انیـ جر، در انـد متفـاوت با هـم   اریبسی، وصفو  ستایا

ي اجزا قاًیدقبه قول او  کهي افراد قصه را کارهاپراپ، ). 264: 1385تودوروف، ( رسانند یم

ــک ــد لیتش ــتند،  دهن ــه هس ــة قص ــموت نیجانش ــا فی ــکي ه ــرهای و وسلووس ــبدي عنص - هی

ي نمـاد ي هر عمـل،  براي و. افتعمل دست ی 31به  نهیزم نیاو در  کرد -یقبلپژوهشگران 

ي جـن  ها قصهی شناس ختیري الگوعنوان  به که افتي دست یا نگارهو به  کرد نییتعخاص 

پــراپ، (اســت  کشــورها ریســاي هــا داســتانو  انــهیعامي هــا قصــهبــه  میتعمــي، قابــل پــرو 

ــتیر ــ خ ــهی شناس ــا قص ــپري ه ــد ). 47 -11: 1368، انی ــول هارلن ــه ق ــتحلدر «: ب ــراپ  لی پ

ي هـا  تیو شخصـ  عملکردهـا ی جملـه اسـت،   سـاختمان ي آجرهـا ي جمله اجزا که طور همان

  ). 247: 1385هارلند، (» هستند انیپري ها داستانی ساختماني آجرهای، شینما

ي در ا ژهیـ و تیـ قابلي دارا، يمثنـو ی در عرفـان ي اثـر بـه عنـوان   » الصـور  ۀ ذاتقلع«ۀ قص 

محتـوا را در سـاختار    ریتـأث  تـوان  ینم کهجا  ي پراپ است و از آنساختاري الگومطابقت با 
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قابـل   کـه  دهـد  یمـ ي قرار ا تازه انیجري پراپ را در الگواثر،  نیای بودن عرفانشد،  منکرمتن 

  .است» یفارسی عرفاني ها قصهي الگو«ی و حصول به فارس اتیادبی عرفانآثار  کلبه  میتعم

اسـت   کـرده  نیـی تعي نمادي قصه، ها تیشخصي ها يکار شیخواز  کي هر یبراپراپ 

  :شوند یمخالصه  ریزدر فهرست  که

  :فهرست نمادها

i هیاول تیوضع  

e دور شدن  

k قدغن  

Q یچیسرپ    

v جو و پرس  

w يریخبرگ  

j رنگین  

g ي ناخواستههمکار  

h یمقدماتی بدبخت   

X رش     

x کمبود  

Y دهندهوندیپۀ لحظ  

W ي قهرمان قصهریگ میتصم  

 قهرمان قصه حرکت  

D کننده هبه ارک   نیاول  

H قهرمان قصه واکنش  

Z زیسحرآم لۀیوسی به ابیدست  

R  گرید نیسرزمی به نیسرزمانتقال از  

L مبارزه  

M يگذار عالمت  

V يروزیپ  

E رفع شر  

EZ زیسحرآم لۀیوس ی بهابیدستی رفع شر و همشکل  

 بازگشت  

P بیتعق  

S نجات  

o به صورت ناشناس دنیرس  

F یجعلی قهرماني دروغ دعو  

T سخت کار  

A  سخت کارانجام  

I ییشناسا  

Dv يافشاگر  

Tv1 شکل رییتغ  

Pu  مجازات  

N یعروس  

O عناصر مبهم  

دهندهوندیپی کمک عنصر  

  کردن تکرارسه بار  

S مبادلۀ اطالعات  
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  pos: کار جۀینتمثبت بودن  مثبت

  Neg: کار جۀینتی بودن منف یمنف

  کننده هبه عکس واکنش عکس

Mot 206-203، 1368، هاي پریان ی قصهشناس ختیرپراپ، ( زهیانگ(  

ی پـراپ  شناس ختیري الگوبا  قیتطبدر  کهی تیقابلبا » الصور ۀ ذاتقلع«ۀ قص، قیتحق نیادر 

، ها تیشخصي اعمال نمادگذار، پس از انیپاو در  ردیگ یمقرار  لیتحلو  هیتجزدارد، مورد 

  .شود یمآمده، ارائه  دست ة بهنگار

ي بـرا بـه امـر پـدر،     کـه ی اسـت  پادشاهي سه تن از پسران ماجرا» الصور قلعۀ ذات«ۀ قص

نـام آن   کـه ي ا قلعـه و پـدر آنـان را از رفـتن بـه      شـوند  یمـ ی سـفر  راهـ  امـالك ی بـه  سرکش

ي رفـتن بـه آن قلعـه    براواسطۀ آن منع،  پسران به که یحال ؛ درکند یماست، منع » الصور اتذ«

 نیچـ از آن دختـر شـاه    کـه ی تمثال شکوهیی و بایز، از رسند یمشده، چون به آنجا  تر راغب

ي ناصـبر ، انیم نیادر . گذرند یمخود  زیچو در طلب معشوق از همه  شوند یماست، عاشق 

 ابـد یبي گفتن و ابـراز عشـقش را   ارای آنکه یب، اما کشاند یماو را به قصر شاه  تر بزرگبرادر 

 نیـ او  ردیـ م یمـ مانـده،   ناکامدر وصال معشوق  زین نیانیمو برادر  بازد یمدر سوز فراق جان 

  .ماند یمی باقناتمام  يمثنو داستان موالنا در

  الصور ۀ ذاتقلع

ی شاه را بد سه پسرشاهبود 
1  

  

     i: هیاول تیوضع-1

  

   نظر فطنت و صاحب هر سه صاحب
[  

تري استودهگریدی از کهر ی
  

وفرکرّدر سـخا و در وغا و   
  

زادگان استاده جمعشه شه شیپ
  

...شه همچون سه شمع نانیالعقره  
  

آن هر سه پسر کردندعزم ره 
  

e1: دور شدن -2
  

  

پدر رسم سفر امالكي سو
2
 

هاشدر طواف شهرها و قلعه
  

و معاش وانید ریتدبی پاز   
  

و وداع کردندشاه  بوس دست
  

گفت آن شاه مطاع شانیبدپس   
  

دیشوعازم  کشددل  کجاتانهر 
  

دیروافشان  ی امان اهللا دستف  
  

ربا قلعه نامش هش کآن ی ریغ
  

 داران قبا کلهتنگ آرد بر   
 [  

الصور اهللا اهللا زان دژ ذات
  

از خطر دیبترسو  دیباشدور   
3
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k1: قدغن -3
    

رو و پشت برجهاش و سقف و بست
  

جمله تمثال و نگار و صورت است  
  

پرصور خایزلة حجرهمچو آن 
  

...نظر ناکامشبه  وسفی کندتا   
  

آن منع دلشان زان مقال بکردچون 
  

    mot :یچیسرپ زةیانگ -4

  

الیخي کودر هوس افتاد و در 
4 

  

  منع در دلشان برست نیزی رغبت
  

...سرِّ آن را باز جست دیببا که  
  

قیفرندارد آن  انیپاسخن  نیا
  

    q: یچیسرپ -5

  

قیطری آن دژ پبرگرفتند از 
5 

  

ی زدندمنهبر درخت گندم 
  

شدند رونیبمخلصان  ۀلیطواز   
  

تر گرم شینهچون شدند از منع و 
  

ي آن قلعه برآوردند سرسو  
  

یمجتبقول شاه  زیستبر 
  

...رباهشصبرسوز ۀقلعتا به   
  

ندارد آن گروه انیپاسخن  نیا
  

j2: رنگین -6
    

  

شکوهبا حسن و  دندیدی صورت
6  

  

قیفربودند آن  دهیدزان  تر خوب
  

g2: ي ناخواستههمکار -7
  

  

قیعمرفتند در بحر  نیز کیل
7
 

  

دیرس کاسه نیادر  ونشانیاف زآنکه
  

دیناپد ونیافمحسوس و  ها کاسه  
  

  ارب ۀ هشقلع شیخوفعل  کرد
  

هر سه را انداخت در چاه بال  
8-9-10  

  

x11:شر - 8
  )دینما یمخود را  کمبود شکلبه  کهي شر( 

  x4 -: کمبود -9

y4) دنْید: (دهنده  وندیپلحظۀ  -10
    

گمان یبغمزه دوخت دل را  ریت
  

 ي األمانااألمان و األمان   
   

بسوخت نیسنگرا صورت  ها قرن
  

 و دلشان برفروخت نیدی در آتش  
 [

ی بود خود چون بودجاناو  کهچون
  

 بود گونرگیداش هر لحظه فتنه  
    

زادگانعشق صورت در دل شه
  

 ...مانند سنان کرد یمچون خلش   
   

در تفحص آمدند از اندهان
11

  

v3: پرس و جو -11
  

  
  

 در جهان نیابود عجب  کهصورت 

   

ریمسي تفحص در اریبسبعد 
  

 ریبصی خیشآن راز را  کرد کشف  
   

ی هوشوحگوش بل از  قیطرنه از 
  

پوش يروی باو  شیپبد  رازها  
  

نیااست  نیپرو رشکگفت نقش 
  

نیااست  نیچة زاد صورت شه  
12
 

   [  
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w3: يریخبرگ -12
  

او پنهانست نیجنهمچو جان و چون 
  

او وانستیاپرده و  مکتّمدر   
  

ي او نه مرد ره دارد نه زنسو
  

او را از فتن کردشاه پنهان   
  

بر نام او ملکی دارد رتیغ
  

نپرد مرغ هم بر بام او که  
  

سودا فتاد نیچن کشي آن دل وا
  

...سودا مباد نیچن نیارا  کس چیه  
  

هر سه مفتنن کردندرو به هم 
  

رنج و حزن کدرد و ی کهر سه را ی  
  

میند سودا کو ی فکر کهر سه در ی
  

...میسقعلّت  کرنج و ی کهر سه از ی  
  

  بگفتند و روان گشتند زود  نیا
  

من آن لحظه بود اري یاهرچه بود   
13

  

  

شامل ز یني قهرمان قصه را ریگ میتصم کهی رفتن( w:ي جستجوبرا حرکت -13

  )شود یم

شدند  نیقدیصو  دندیبگزصبر 
15-14

  

T9: سخت کار -14
   

   A:سخت کارانجام  -15

  

 شدند نیچي بالد سوبعد از آن 
  

را بگذاشتند ملکو  نیوالد
  

 راه معشوق نهان برداشتند  
 

ریسرادهم از  میابراههمچو 
  

... ریفقو  کردپا و سر  یبعشقشان   
  

ي اخوان مناگفت  نیبزرگآن 
  

 جان من نیاز انتظار آمد به لب   
   

صبرم نماند ام گشتهی الابال
  

 صبر در آتش نشاند نیامر مرا   
   

ي طاق شدصبور نیزطاقت من 
  

 ...ۀ من عبرت عشاق شدواقع  
  

وداع شانیخوي کادر زمان برجست 
16

  

  >: برادران انیمیی جدا -16
  

  متاع هایفو ما  ایالدنانّما 
  

کماني از ریتپس برون جست او چو 
  

بود آن زمان کممجال گفت  که  
  

نیچشاه  شیپاندر آمد مست 
  

نیزماو  دیببوسزود مستانه   
  

حالشان کی کی مکشوفشاه را 
  

...اول و آخر غم و زلزالشان  
  

یملکتی و منصبگفت شه هر 
  

یفت نیا ابدهست ی کالتماسش  
  

يبرشد زان  کاو ملکچندان  ستیب
  

...يسرو ما خود بر  نجایابخشمش   
  

نواخت یماو را  کینحاصل آن شد 
  

...گداخت یمچون مه  دیخورشاو از آن   
  

افتینرفت عمرش چاره را فرصت 
  

صبر بس سوزان بد و جان بر نتافت  
  

دیکش یم نیا کنانی دندان مدت
  

  : بازگشت -17
  

دیرسعمر او آخر  دهینارس
17   

  

صورت معشوق زو شد در نهفت
  

   E:کمبود ارفع شر ی -18

   N:یعروس -19

  

18-19ی معشوق جفتمعنرفت و شد با 
  

  )4623 - 3589ششم، ب  دفتر: 1384موالنا، (



75پراپ ریمیوالدیۀ طبق نظر ،يمثنودر »الصور ذاتۀ قلع«ۀقص یشناس ختیر

مـورد   نجـا یادر  کهی منتج گشت توجهمورد  نکاتبه » الصور ۀ ذاتقلع«ۀ قصی شناس ختیر

  :ردیگ یمقرار  حیتوضی و بررس

، رونـد  کننـد  یمـ ی چیسـرپ قهرمانـان قصـه از عنصـر قـدغن      کـه جا  ۀ موالنا، تا آنقصدر 

 ردیـ گ یمـ ی صورت اندک جایی به جاي پراپ است اما پس از آن، الگوموافق با  قاًیدقداستان 

  .ی استعیطب ها داستانامر در  نیاو  ستیني وي الگوبه قول خود پراپ، در تضاد با  که

و پـس   ردیـ گ یمصورت » يریخبرگ«و » وجو پرس«، »یچیسرپ«ي پراپ پس از الگودر 

جـا  بـه اعناصـر ج  نیـ اي جاۀ موالنا، قص، اما در »شر«و » ي ناخواستههمکار«، »رنگین«از آن 

وجـو و   ، سـپس پـرس  ردیـ گ یمي ناخواسته و شر صورت همکار، رنگینابتدا عمل . شود یم

  .يریخبرگ

بـه ظـاهر    کـه (ي ضـد قهرمـان،   سوي نه از ریخبرگپرس و جو و  که نجاستیاۀ مهم نکت

اعمـال   انیـ ماگـر   نیبنـابرا . ردیـ گ یمـ ي قهرمانان قصه صـورت  سواز  بلکه، )محذوف است

ي صـورت نگرفتـه   ا ییجـا بهاج کهگفته شود  دیبا؛ میشوتفاوت قائل قهرمان و ضد قهرمان، 

ۀ قصـ  نیـ اي پـراپ، موجـود بـوده، در    الگـو در  کهي ریخبرگوجو و  عمل پرس بلکهاست، 

بـدون در نظـر گـرفتن     میبشناسـ  تیرسـم حال اگـر تنهـا عمـل را بـه     . ي محذوف استمثنو

ۀ موالنـا  قصـ ی پـراپ، در  شناسـ  ختیرشده در اددو عمل ی کهگفت  توان یمصاحب عمل، 

  .است کرده رییتغوجود دارد و فقط محل قرار گرفتن آن اعمال در قصه 

ي سـاحر ی نـوع ی اگرچـه  نـ یچة زاد شـه  ریتصو کهگفت  دیبا زین» رنگین«در مورد عمل 

در  کـه تفـاوت   نیـ اۀ سحر را به دنبـال دارد؛ بـا   جینتي همچون ا جهینت، اما شود ینممحسوب 

امـا در داسـتان موالنـا،     رود یمي پراپ، قهرمان به خواب الگودر » رنگین«ة دوم عمل شمار

  .شوند یمقهرمانان مدهوش 

 لیـ تحلبراساس  رایزبه حساب آورد؛ » شر«از موارد هشتم  توان یم، هم زینرا » شر«عمل 

ضد قهرمان، قصد جذب قهرمانان را داشته است و هم بـا نمـاد    نگارنده،
20(X)  مـورد   کیـ

ۀ مـورد توجـه   نکتـ . باشد» گریدشر در موارد «ة دهندنشان  کهموارد، قائل شد  ریساافزون بر 

در فتنـه   کـه ی، بـا شـر   نـ یچة زاد ی فقدان شـه عن، یکمبود. است» کمبود«و » شر« انیمي  رابطه

، همـان  شـوند  یمـ برادران عاشق  کههمان لحظه . افتادن و مجذوب شدن است، توأمان است

ۀ موالنا از هم جدا قصدر  کمبودشر و  کهگفت  دیباپس . دکنن یم کمبوداحساس  زینلحظه 

  .ستندین
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 گـر یداز طـرف اشـخاص    کمبـود اعالم . است دنیددر قصه، همان » دهندهوندیپۀ لحظ«

ۀ لحظـ «جـزء مـوارد عمـل     دنیـ دگرچـه  ا .هسـتند  کمبـود خود قهرمانان شـاهد   بلکه، ستین

دهنـده  وندیپۀ لحظـ از انـواع   زیـ نرا  دنیـ د، »هـا  زهیانگ«نیست اما پراپ در بخش » دهندهوندیپ

در قصـه اسـت؛    زمان هم کاردو  زین» رفتن«و » ي قهرمان قصهریگ میتصم«عمل . شمارد یبرم

  .ي داردجاي قهرمان، در عمل رفتن ریگ میتصمعمل  کهصورت  نیابه 

البتـه، قصـه در ابتـدا شـاهد سـه      . اسـت » قهرمـان جسـتجوگر  «ۀ موالنا از نـوع  قصقهرمان 

. ابـد ی یمقهرمان  کاز برادران، عمالً ی نیبزرگیی جداۀ لحظدر  کهقهرمان جستجوگر است 

و پـس از مـرگ    مانـد  یمـ  ناکـام ي، بعدبه عنوان قهرمان  نیانیم، برادر نیبزرگپس از مرگ 

  . ماند یمناگفته ، نیکوچک، تر کوچکۀ برادر قصي، و

ی پـ در  ماًیمسـتق ي بعـد  حرکـت  کـه ی است حرکت ي سها قصهبه ظاهر » الصور ۀ ذاتقلع«

  :است ریز شکلة آن به نگارو  دیآ یمی قبل حرکت

N   XI
N   XII
N  XIII

قصـه را بـه عنـوان     نیـ اوجـود سـه بـرادر و سـه سرنوشـت مسـتقل،        لیدلبه  توان ینماما 

بـه رغـم دارا بـودن    تـر،   کوچـک ۀ بـرادر  قصـ  رایز ی قرار دادبررسی مورد حرکت ی سهداستان

آمـده مـورد    مقاالت شمسدر  کهۀ داستان ادامو  شود ینم ذکر يمثنوی مستقل، در سرنوشت

 حرکـت ، تنها دو نیبنابرا. کردي قصه محسوب ها حرکتآن را جزو  توان ینمو  ستیننظر 

و راجـع بـه    کـوزه بحـر در   کتـاب در  کوب نیزر کهاست  ذکرقابل  نکته نیا. ماند یمی باق

شـاهزاده  «: دیـ گو یمـ و  دانـد  یمـ ی قصـه  اصلرا قهرمان  تر کوچکسرنوشت برادران، برادر 

مرشـد   تیهـدا ، چون از اندازند یمراه جان خود را به خطر  نیادر  آنکهبا  نیانیمو  نیبزرگ

حق و داللت مرشد  تیهدابه  نیکوچکاما  شود ینمحاصل  شانیا، وصال براند ماندهمحروم 

454 :1384(» رسد یمراه، به مقصد  –  يمثنـو ی اگر داستان برادر سوم را هم به حت). 453

 دیـ بعی داسـتان اسـت،   اصـل قهرمـان   تـر  کوچکبرادر  کهموضوع  نیا رفتنیپذ، میکناضافه 

یی؛ و هـدف  معناي است و ظاهرۀ موالنا را قص، دانند یمهمگان  که گونه همان رایز دینما یم

، وصال در عالم معنـا اسـت، نـه وصـال در عـالم صـورت و نـه        زینی عرفاني ها قصهو مقصد 

  .وصال صورت
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 دهند یمي معشوق جان جستجوو در راه  رندیم یمهر دو در قصه  نیانیمو  نیبزرگبرادر 

» موتـوا قبـل ان تموتـوا   «ی و نمـاد  عرفـان ي فنـا هـا را رمـز    مـرگ  نیـ اي دوهـر   تـوان  ینماما 

متفـاوت   گریکـد ة مرگ دو بـرادر در داسـتان بـا ی   نحو رایزدانست ) 116: 1361روزانفر، ف(

و موالنـا   ردیـ م یمـ تـا   مانـد  یمو خاموش  ندیگز یبرمی، صبر تاب یب تینهادر  نیبزرگ. است

 کـه  یحـال ؛ درکنـد  یمـ  انیـ بی نیچة زاد و وصال او را با روان شه نیبزرگي مرگ شکوهمند

بودنـد، فاصـله    دهیـ برگزهـر سـه بـرادر     کـه ي صـبر معشـوق از   افتنیـ  ریمسـ در  نیانیمبرادر 

ۀ راه بـاز  ادامـ را از  سـالک  کهي غروری و نیخودب. شود یکمال مو دچار موانع راه  ردیگ یم

 کامـل ی عاشقو  شیآال یبی قهرمانرا  نیانیمخواننده، برادر  که شود یم، مانع از آن دارد یم

و  شـود  یمـ  کشـته  تیـ نهااو در . سـت ینی در راه وصـال  مرگـ مرگ او . ندیببدر راه معشوق 

ی از وصـال  صحبتقصه،  انیپادر  که یحال؛ در رسد یمی اخالقي ا جهینتموالنا از مرگ او به 

قصـه،   انیـ پا کـه داده شد  حیترجرو،  نیااز . ستینعاشق و معشوق  انیمی روحانو وحدت 

ي پراپ دچار الگوبا  قیتطبدر  نیانیمۀ برادر قص، نیاعالوه بر . باشد نیبزرگي پرمعنامرگ 

 نیبـزرگ ۀ قصـ ، نیبنابرا. دیآ ینمی از آن به دست جالبۀ جینتو  شود یمو تضاد با آن  مشکل

  .ردیگ یمی قرار بررسی مثبت مورد انیپای و با حرکت کي یا قصهعنوان  به

ی رفـتن بـه آن   عـ یطبۀ ادامـ » گـر ید نیسـرزم ی به نیسرزمانتقال از «، »الصور ۀ ذاتقلع«در 

ی نیسرزمگاه عنصر انتقال از « که کند یمموضوع اشاره  نیابه  زینخود پراپ . است نیسرزم

قهرمـان قصـه   . شود ینمي خاص ظاهر کارعنوان  به گریدو  افتد یم، از قلم گرید نیسرزمبه 

 R کـار گونـه مـوارد،    نیادر . دیگو ینمرا قصه  اش یچگونگ.رسد یمفقط به محل مطلوب 

البتـه  ). 82 -81: 1368، انیپري ها قصهی شناس ختیر پراپ،(» بوده است  کاری عیطبادامۀ 

ی و با اسب بـوده اسـت   نیزممطلوب از راه  نیسرزمانتقال به  کهۀ موالنا، واضح است قصدر 

  .شود ینمدر قصه به آن اشاره  که

 دیـ کلو آن را  رنـد یگ یمـ  شیپـ ، راه صـبر را در  رسند یم نیچ نیسرزمی قهرمانان به وقت

ي سـخت خوانـد   کـار  توان یمدر راه معشوق را  کردنصبر  ها مدت. خوانند یم شیخودرد 

ی وصـال و منجـر بـه    ابدی یمتا زمان مرگ او ادامه  نیچبه نزد شاه  نیبزرگدر زمان رفتن  که

و » بازگشـت «سخت، به دو عمل  کارسخت و به تبع آن انجام  کارپس از . گردد یمي معنو

  .اعمال در قصه وجود ندارد ریساو  شود یماشاره » یسعرو«
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ي الگودر  که ستینی شکلۀ موالنا به قصعمل در  نیا کهگفت  دیبادر مورد بازگشت، 

ۀ موالنـا  قصـ  دیبا، میکن فیتعربازگشت را مانند پراپ  میبخواهشده است و اگر  انیبپراپ 

ة شـد  دیتشـد عمـل   تـوان  یمـ را » الصـور  قلعۀ ذات«بازگشت در . میبداني عارعمل  نیارا از 

ی و ملکـوت ی بازگشـت  نـوع ، نیبـزرگ ی عنـ یی داسـتان، ی نهـا مرگ قهرمان . بازگشت خواند

ۀ موالنـا،  گفتـ و بـه   ردیـ م یمـ در قصـه، واقعـاً    نیبزرگالبته، . است قتیحقراه  سالکی عرفان

 دیـ تأکی عرفـان ي هـا  آمـوزه بـر   کهي ا قصهدر . گردد یمی جفت نیچ  زاده روانش با روان شه

ي در فنـا به  سالکتا  کهي خواند بشررمز مرگ از اوصاف  توان یمرا ن یبزرگدارد، مرگ 

ي بـرا اسـت   دیـ ام کـه یی الگـو ، اگـر بتـوان در   نیبنابرا. رسد ینم، به حق ابدینراه حق دست 

ی عملـ ؛ مـرگ،  دیـ نامی بازگشـت  نوعی ساخته شود، مرگ را عرفاني ها قصهی شناس ختیر

  .خاص در روند داستان خواهد بود

. ابدی یم انیپااعمال  نیاي دوهر  اسلطنت و ی ابا ازدواج ی ها قصه انیپاي پراپ، الگودر 

  :دیگو یمموالنا » الصور ۀ ذاتقلع«در 

صورت معشوق زو شد در نهفت«
  

»ی معشوق جفتمعنرفت و شد با   
  

  )1052دفتر ششم، ب : 1384موالنا، (    

جفت گشـتن، وحـدت در    نیا؛ اگرچه شود یمقهرمان قصه پس از مرگ، با معشوق جفت  

بـه   ریـ تعبمعمـوالً   کـه ی را عرفاني معنابه هر حال جفت شدن در . ی است، نه در صورتمعن

مـرگ   هیصـوف  کـه خصـوص   قـرار داد، بـه  » یعروس«عمل  لیذدر  توان یم، شود یموحدت 

 یشناســ ســبک کتــابدر  هیصــوفلغــات  حیتوضــبهــار در . خواننــد یمــی عروســدوســتان را 

یـی  عزاو محفـل   ریتـذک بخواهنـد مجلـس    کـه  انیکردن؛ و صوفی عروس: عرس«: دیگو یم

  ).217/  2: 1382(» رس نهندا عگذارند نام آن ر خیمشا ژهیوي اموات برا

. ی اسـت عروسـ سخت و انجـام آن، بـا    کار انیمۀ رابطاست،  ذکرقابل  کهي گریدۀ نکت

 کـه بـدان معنـا اسـت     نیـ ا، ردیـ بگی سـر  ازدواجـ  کـار ی انجام پهرگاه در «: دیگو یمپراپ 

ي هـا  قصـه ی شناسـ  خـت یرپراپ، (» معشوق شده است قیالسخت  کارقهرمان قصه با انجام 

سـخت اسـت؛    کـار انجـام   امـد یپ) وصال(ی عروس زیني موالنا  قصهدر ). 102: 1368، انیپر

 ریسـا ی، تیوضـع  نیچنـ معشوق شده است و در  قیال) صبر(سخت  کاری انجام پدر  نیبزرگ

  .شود یمی وجود دارد، حذف عروسسخت و  کارانجام  انیم کهی اعمال
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بـا عمـل    زمـان  همۀ موالنا، قصي پراپ در اواسط قصه قرار دارد، در الگودر  کهرفع شر 

همـان رفـع شـر    ی وصال قهرمان قصه، عنی. افتد یممرگ قهرمان است، اتفاق  که» بازگشت«

فقـدان معشـوق    کـه  هیـ اول کمبـود  اشر ی رایزنهفته است، » یعروس«است و رفع شر در عمل 

 انیـ پارفع شر را  توان یمالبته، . ابدی یممعشوق به وصال دست  که شود یمی رفع زماناست، 

جالــب . ی از لطــف اســتخـال ، امــا کــردی صـرف نظــر  عروســداسـتان دانســت و از عنصــر  

 ریسـا نشـود،   بیـ تعققهرمـان   ا، یـ دیـ این شیپي دیجدس از رفع شر، شر اگر پ که نجاستیا

 انیـ مي ارتباط برا کهاست  نیای، اضافمنظور از . ی خواهد بوداضافی، عروساعمال تا عمل 

، افتـد  یماتفاق » الصور ۀ ذاتقلع«در  باًیتقر که گونه ، همانستندیني ضروری عروسرفع شر و 

ی در پـ  در یپي شرهاشر و رفع شر و  انیماعمال  نیهمقصه به  تیجذابو  تحركیی، بایزاما 

  .ستین ها آنی پموالنا، تنها در  کهی قصه است ط

ي پـراپ، در  الگـو طبـق  . ، ضد قهرمان قصه اسـت کردبه آن اشاره  دیبا کهي گریدۀ نکت

ی عرفـان ۀ قصـ  نیـ ادر  کـه ی حضـور دارد  قهرمـان به دنبال قهرمان داسـتان، ضـد    ها قصهۀ هم

ة زاد و شـه  میکنـ  حکـم اگـر براسـاس ظـاهر قصـه     . ردیگ یمي متفاوت به خود ا چهرهموالنا، 

ي به دام فتنـه انـداختن قهرمانـان خواهـد     برای رنگینصورت او . میریبگی را ضد قهرمان نیچ

ي گریدرفته است، اما جور  شیپي پراپ، درست الگوطبق  زیچصورت، همه  نیابود و در 

، انـدازد  یمـ  شـک آنچه خواننده را در قبال ضد قهرمـان بـه   . کردامر نگاه  نیابه  توان یم زین

ی پـراپ، ضـد قهرمـان در    بررسـ ي مـورد  ها قصهدر . است رنگین نیاة ضد قهرمان از زیانگ

ۀ قلع«ي قهرمان ندارد، اما در برا مشکل جادیای جز هدفو  زدیانگ یمشر  کهی است کسمقام 

به باطن و مقـام   دنیرسصورت و  کردنی است در مفهوم رها عرفاني ا قصه که» الصور ذات

ی مفهـوم اعمال موجود در قصه هستند،  کهحال  نیعي، نوع ضد قهرمان و نوع شر، در معنو

 تـوان  یمي موالنا  قصهي فحوااز . دارند ها قصه گریدي شرهاضد قهرمانان و  ریسامتفاوت با 

از  هـا  شـاهزاده  داریـ دی از اطالعـ یی گـو  هکی در پس ظاهر داستان نیچة زاد شه که افتیدر

ي  زادهشـه   کـه اسـت   نیـ اۀ اول در نکتـ . امر آگاه باشد نیااز  تواند یمصورت خود ندارد، 

اگر آگـاه نبـود صـورت او در     کهالصور آگاه است،  ۀ ذاتقلعدر  ها صورتی از وجود نیچ

صور ناآگـاه   نیااز وجود  نیچاست شاه  ممکن نکهیادوم و  ،شد یم ریتصوآن قلعه چگونه 

زاده  اسـت، شـه   شـده  یمـ ی نـ یچة زاد شـه  داریـ دشـاه مـانع    دیشد رتیغ کهجا  باشد و از آن
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و  داریـ د، آنان را مشـتاق  شیخوی ساخته تا با مجذوب ساختن تماشاگران از صورت رنگین

ی حــق در تجلــۀ حــق و جذبــبــه  توانــد یمــی، عرفــان ریتفســامــر در  نیــا. کنــدخــود  افتنیــ

به وصال در عـالم معنـا   ) صبر(سخت  کارقهرمان پس از انجام . شود لیتأو ایدني ها صورت

، رنـگ ینبه سبب عمل  کهی قهرمانة او را از ضد چهری، نیچةزاد ي شهمعنوة زیانگو  رسد یم

  .گرداند یبرم، کرد یمجلوه  ریشر

حـال   نیعدر ضد قهرمان،  که سازد یم آشکاری، عرفاني ها قصهاطالع بر اهداف و نوع 

محسـوب   زیـ ناو  گریاري در برابـر و در برخـورد بـا قهرمـان اسـت، یـ      موجـود به عنـوان   که

ی از عرفـان ي هـا  قصـه بـه علّـت دارا بـودن     -ي سـاختار  لیتحل نیادر  میبخواهاگر . شود یم

سـاختار،   لیـ تحلو در  میبزندست  زینی مفهوم لیتحلبه  -ی خاص در پسِ ظاهر قصه میمفاه

و  هـا  قهرمـان ی گـاه ضـد   عرفـان ي هـا  قصـه  کـه شـد   ادآوریـ  دیبا؛ میریبگبهره  زین میمفاهاز 

ۀ معنـا و  پهنتنها در ظاهر داستان در تقابل و برخورد با قهرمان است؛ اما در  کهیی دارد شرها

ي هـا  قصـه ی اهـداف  تمـام ي بـه  وي رسـاندن  براقهرمان است  گریاریی قصه، ینهادر هدف 

  .و وصال با حق کمالی عنی؛ یعرفان

  :دست آمده است به» الصور ۀ ذاتقلع«ۀ قصاز  کهي ا نگاره

  e1k1qX11x6y4V3wT9AEN  +)مثبت (

 19ي برشـمرده اسـت؛   پري جن و ها قصهي براپراپ  که ]ونیآکس[عمل  31از مجموع 

یـۀ  مادرون  انیـ م تیـ نها یبـ ي هـا  تفـاوت بـا وجـود    کـه ۀ موالنا موجـود اسـت   ر قصعمل د

ي از نظـر سـاختار،   ا مالحظـه ، تشـابه قابـل   انـه یعامي و پري جن و ها قصهی و عرفاني ها قصه

ي الگـو  تیـ قابل کـه  شـود  یمـ  دهیـ دۀ موالنـا  قصدست آمده از  ة بهنگاري پراپ و الگو انیم

ي روی پـراپ بـر   بررسـ  کـه درسـت اسـت   . کند یمی اثبات داستاني انواع صور براپراپ را 

. ی قـرار داد بررسمورد  ها قصهدر انواع  توان یمالگو را  نیهمي است؛ اما پري جن و ها قصه

 کـه  رود یمـ  کـار  به شهیهمی اعمالي، پري جن و ها قصه، همچون ها قصهگونه  نیامسلماً در 

ي سـاختار  لیـ تحلبـه جـا اسـت اگـر      نیبنابرا. خواهد بود مشتركی عرفاني ها قصه ریسادر 

از بعـد   بلکـه ی نـه تنهـا از بعـد مفهـوم و معنـا؛      فارسـ نهاده شود و ادب  انیبن رانیادر  ها قصه

طـور   ي بـودن فراتـر رفتـه و بـه    بعـد  تکاز  اتیادبو  ردیگقرار  قیدقی بررسمورد  زینساختار 

  .خاص مورد توجه واقع شود
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   جهینت

 قیـ دقی و علمـ ي هـا  روشي براسـاس  ساختاری لیتحلي پراپ، ها قصهی شناس ختیري الگو

شـده،   انجام قیتحقدر . کرداعمال  زینی فارسي ادب ها قصهي روآن را بر  توان یم کهاست 

بـه صـراحت    کـه ي اسـت  ا انـدازه  بـه » الصـور  ۀ ذاتقلعـ «ۀ قصـ دست آمده در  تعداد اعمال به

رفتـه و   شیپـ ی پـراپ  شناسـ  ختیري الگوي مطابق با ادیزۀ موالنا، تا حد قصگفت  توان یم

 کشـف ۀ موالنا، نگارنـده را بـه   قصساختار  لیتحل. ی داشته استپدر  زیني اریبسمثبت  جینتا

نـوع شـر و ضـد قهرمـان در      نکـه یااسـت؛   کـرده ی در قصـه رهنمـون   خاص میمفاهروابط و 

ی قـرار  بررسـ مـورد   ها قصه ریسای خاص و متفاوت با گاهیجادر  تواند یمی، عرفاني ها قصه

دخالـت داد و   زیـ نی را عرفـان  میمفـاه ی، عرفاني ها قصهي ساختار لیتحلدر  توان یمو  ردیگ

ۀ انـواع  طـ یحی را در فراوانـ شبهات  تواند یم، ها نگارهی آن طبق بررس، روند قصه و نیهمچن

ی در جـالب  جینتـا و محققان را به  کندرفع  ها قصهو اول از همه، در ساختار  نیمضامو  میمفاه

ي هـا  برداشـت ی در فراوانـ  تیـ قابل کـه ي ا یعرفـان خصوص، آثـار   ی برساند؛ بهادبۀ آثار نیزم

  .گوناگون دارند
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  منابع

. مرکز، چاپ نهم، تهران، نشر متن لیتأوساختار و ، )1386. (بابکي، احمد -

ي، چـاپ اول،  طـاهر ، ترجمـه فرزانـه   درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیـات ، )1379. (، رابرتاسکولز- 

.تهران، نشر آگاه

.مرکز، ترجمه عباس فجر، تهران، نشر یادبیۀ نظري بر درآمد شیپ، )1380. (يتر، گلتونیا- 

.ریکبریام، چاپ نهم، تهران، نشر یشناس سبک، )1382. (یتقبهار، محمد - 

مـاه   کتـاب ، »یشناسـ  شهیری و شناس ختیر«،)تا بی. (ییرطالیما، قاسم مصحح و کمال درضیسع، اتیب- 

  .2ه ، شمار)هنر(

.، چاپ اول، نشر زوارگریکاش. ، ترجمۀ می قصهشناس ختیر، )1368. (ریمیوالدپراپ، - 

شـر  ، ني، چـاپ اول ابـدره  دونیـ فر، ترجمـۀ  انیـ پري ها قصهی شناس ختیر ،)1368( . ـــــــــــــــــــ- 

.توس

ي، چـاپ اول، نشـر   ابـدره  دونیـ فر، ترجمـۀ  انیـ پرۀ قصی خیتاري ها شهیر، )1371(.  ـــــــــــــــــــ- 

.توس

  یی، طاهـا ، ترجمۀ عاطفـه  )یروسي ها ستیفرمالیی از ها متن(ی ادبیۀ نظر، )1385. (تودوروف، تزوتان- 

.نشر اختران

ي، فاطمـه  علـو ، ترجمۀ فاطمه يانتقاد -یشناخت ي زباندرآمدی، شناس تیروا، )1386. (کلیماتوالن، - 

  .ی، چاپ اول، تهران، نشر سمتنعمت

 ریـ میوالد هیـ نظربراسـاس   اریـ ع سـمک قصـه   لیـ تحلو  هیـ تجز«جعفر، . نیگنجی ضیفی، عباس، خائف- 

  .1386، 18ی، شماره ادبي ها پژوهش هینشر، »پراپ

، »پـراپ  ریـ میوالدي  نوشـته  انیـ پري ها قصهی شناس ختیر کتابی از مقدمه بخش«ی، محبوبه، خراسان- 

  .1379، 137شماره  ،کلک هینشر

.یفرهنگی و علم، نشر ازدهم، چاپ یکوزهبحر در ، )1384. (نیعبدالحس، کوب نیزر- 

  ۀ عبـاس مخبـر، چـاپ دوم، تهـران، نشـر      ترجمـ ، ی معاصـر ادبـ یۀ نظري راهنما، )1377. (سلدن، رامان- 

.طرح نو

، به سرپرستی حسـن انوشـه،   2ج ، فرهنگنامۀ ادبی فارسی، »شناسی ریخت«، )1376. (صفوي، کوروش- 

.چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

.ریکبریام، چاپ سوم، يمثنو ثیاحاد، )1361. (الزمان عیبدفروزانفر، - 

.ۀ محمد شهبا، چاپ اول، تهران، نشر هرمسترجم، تیرواي ها هینظر، )1385. (، واالسنیمارت- 

 ي، چـاپ دوم،  جهانـدار  کـاووس یکۀ ترجمـ ، یرانـ یاي ها قصهي بند طبقه، )1376. (شیاولرمارزلف، - 

.نشر سروش
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ي، چـاپ  نبـو ، ترجمۀ مهران مهاجر، محمد ی معاصرادبي ها هینظرنامۀ  دانش، )1384. (رنایا، کیمکار- 

.، تهران، نشر آگاهکمی

، تهـران،  کلسـون ین.ا نولـد یری حواش، به قلم و يمعنوي مثنو، )1384. (یبلخمحمد  نیالد موالنا، جالل- 

.ي نشر صومعههمکاربا  لوفریننشر سراب 

، گـروه  ی از افالطـون تـا بـارت   ادبـ یـۀ  نظری بر مطالعـۀ  خیتاري درآمد شیپ، )1385. (چاردیرهارلند، - 

.، چاپ دوم، تهران، نشر چشمهجورکشنظر شاپور  ریزمترجمان 


