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گمشدۀ پادشاه هستند  این کند که دنبال اسب و سگ  دهد  در بان سوم کتاب، زادیگ با افرادی مالقا  می می 
هشت   گنبد مشکینبان از قّصه نه تنها از لحاظ موضوعی بلهه به لحاظ ساختار روایت شباهت بسیاری به افسانۀ  
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پراپ بررسی کنیم  ۀشناسان بود  بنابراین در این پژوهن برآنیم ساختار روایی این دو اثر را بر اسا  رویهرد ریات 
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های روایی این دو داستان که برای ها و تفاو  تحلیل خواهند کرد و شباهت و پ تطبی ، مقایسه و تجزیه علمی نقد پرا 
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 مقدمه -۱
َمشربی فهری در حوز  ۀدوم سد  ۀنیم پدید آمد که ساختارگرایی  ۀبیستم،  به    1ادبیا   نام داشت  این مهتب 

مجموعه  با  آن  دقی   در معنای  از  زبان ای  دوسوسور گفتارهای  فردینان  سوئیسی  شد؛   2شنا   آراز 
عنوان  در  با  وی  مرگ  از  پ   از  که  عمومیزبان   ۀ دورگفتارهایی  را (  6191   3شناسی  منتشر شد  سوسور 

بندی مند و صور  توان ناستین کسی دانست که اصول ساختارگرایی را مدّون و قواعد آن را به صور  نظاممی 
در روسیه شهل گرفت که    4گرایی دوم قرن بیستم مهتبی با نام صور    ۀدر همان زمان در ده  .شده ارائه داد

کرد  اما دیری نپایید که با صدور حهمی از سوی یریری می عمدتام اهدافی ساختاری در یک متن خاص را پ
  ۀ که در ده 6پراگ ۀ (  در همین راستا حلق111: 1378در این کشور عمرش به پایان رسید  نیومایر،  5استالین

تشهیل شده بود به گسترش و   8و تروبتسهوی 7شناسان سرشناسی چون یاکوبسن سوم این قرن به همراه زبان
صور   مباحث  پایهاصالح  ترتیب  بدین  برآمدند   روسی  و گرایی  شد  نهاده  بنیان  ساختارگرایی  نقد  های 

 گرایی به ساختارگرایی نزدیک شد  صور  
اندیش به  عمومام  ده  ۀ ساختارگرایی  می  0619  ۀفرانسوی  کلوداطالق  تحقیقا   استراو   شود    9لوی 

نقطۀ   نام متفهران فرانسوی  با  به حوزۀ علوم انسانی است و این مهتب  آراز شهوفایی و ورود ساختارگرایی 
بار  روالن  چون  فوکو 10دیرری  میشل  ژنت 11،  ژار  الکان12،  ژاک  پیاژه   13،  ژان  است     14و  آمیاته 

پدیدهگسترده  شناختی را در محدودۀ»ساختارگرایی روشی تحلیلی است که ابزار زبان ای اجتماعی هتر از 
می به که ( 30:  1387گیرد«  چندلر، کار  است  باور  این  بر  داستان  و  می »تمامی  را  به ساختارهای ها  توان 

 ( 117: 1377روایتی اساسی و مشاصی تقلیل داد«  سلدن، 
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والدیمیر های  های آن با پژوهنهای نقد ساختاری است که الروها و روش یهی از روش   1شناسیریات
واس1970-5189   2پراپ به  وی  شد   نهادینه  روسی  مشهور  فرمالیست  و  فولهلورشنا     ۀ ارائطۀ  ( 

پریان روسی در سال  اش از قّصههای ساختارگرایانهتحلیلوتجزیه نوین ، آرازگر روایت1928های  شناسی 
های پریان ه شد  پراپ هنرام بررسی قّصهدر ررب رالبام نادیده گرفت  1958آن در سال  ۀبود، اما تا زمان ترجم

انجام شده    3تامپسون -ها در فهرست آرنهگونه قّصهبندی موضوعی که سابقث بر روی اینمتوجه شد که طبقه
هر اندازه هم متفاو     4ها ها نیست  از نظر پراپ، در قّصه، »شاصّیتبندی آن بود روش مناسبی برای طبقه 

ها (  یعنی ممهن است نام شاصّیت51:  1386های یهسانی دارند«  پراپ، ها و کننباشند بیشترشان کار
کند،  ها همواره ثابت است  زیرا »کارکردهایی را که او به وضوح مشان میآن  5تتییر کند، اما خویشهاری 

بنیادین وجود دارد  با اعتقاد به این نهتۀ مهم که ۀ طرح اولیّ  ثابت هستند  یعنی تنها یکرۀ های یک زنجیحلقه
اینقّصه ساختاری  عامیانه  میهای  پ   دارند،  داستانگونه  سایر  در  را توان  بنیادین  ساختار  یک  نیز  ها 

 (  52: 1384جو کرد«  برتن ، وجست
ریات  بررسی  مورد  که  آثاری  از  یهی  مقاله،  این  گرفت  در  قرارخواهد  سرنوشت شناسانه  یا   6صادق 

ای فلسفی است قّصه  صادق و نویسندۀ فرانسوی نامدار عصر روشنرری، است   (، فیلسوف 1778-4961  7ولتر
نام مالف در آمستردام   8ممنونکه بعد از انتشار، در فرانسه آن زمان توقیف شد  این قّصه، اولین بار با نام   بدون 

هنرامی که  9چاپ رساند  به نقل از آسهولیهایی به آن افزود و در پاری  به ل بعد، ولتر بان انتشار یافت  سا 
  (Voltaire, 1929: IV)نرریست« معرفی کرد »مد  طوالنی بود که به سوی شرق می   1748را در صادق  ولتر  

تثمال  و شیوۀ نرارش وی انعها  مستقیم در  کند و چه آنجا که ریرولتر چه آنجا که خود مستقیم بیان می 
های ها و افسانهها و ساختار ادبیا  کهن ایران آثاری خل  کرده است که به حهایتیابد، با الهام از اندیشهمی 

از لحاظ موضو  و ساختار روایت شباهت فراوانی  صادقمشرق زمین بسیار نزدیک است  یهی از آثاری که 
 باشد و دهلوی میامیرخسرهشت بهشت با آن دارد 

، امیرخسرو دهلوی شاعر قرن هفتم و هشتم هجری است که آثار زیادی به نظم و  هشت بهشت نویسندۀ  
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قالب در  »او  دارد   کردهنثر  آزمایی  طبع  شعری  گوناگون  در های  سعدی،  از  متثثر  رزلیاتن  در  است  

مثنویقصیده در  و  خود  از  پین  تثثیر شاعران  پیروهاین تحت  بوده است«  هاین  گنجوی     زار ، نظامی 
هجری قمری سرود    701را در سال  هشت بهشتنظامی، منظومۀ   هفت پیکر(  وی تحت تثثیر 56: 1398

هفت گنبد به هفت رنگ برای   موضو  این منظومه عش  بهرام گور به دالرام است  در این داستان بهرام گور 
شنود  بهرام رود و از دختران هفت اقلیم حهایتی میا میهسازد و هر روز نزد یهی از آنهفت معشوقن می

شنود  هوش و تیزبینی سه شاهزادۀ افسانۀ سه شاهزاده دانا را روز شنبه در گنبد مشهین از رزالۀ هندی می  گور
به حدی است که هرچیزی از نظرشان می به ماثر می این داستان تا  پی  برند و علل و جها  گذرد از اثر، 

 کنند  وجودی آن چیز را استنباط می
ها را  های هر دو اثر را به طور مجزا شناسایی کرده و آنها و خویشهاریایم نقندر این پژوهن کوشیده

شاصّیت سپ   کنیم   مطالعه  پراپ  توسط  شده  ارائه  نمادین  الروی  اسا   از بر  برآمده  نمودار  و  ها 
خواخویشهاری مقایسه  را  قّصه  دو  پرسنهای  به  و  کرد  داد:  هیم  خواهیم  پاسخ  ذیل  شناسی ریختهای 

ساختار بنیادین هر  -  است؟بازتاب یافتهصادق  ۀ و قّص  گنبد مشکین پراپ چرونه در داستان  های پریانقّصه
ریات با  اندازه  چه  تا  اثر  دارد؟دو  انطباق  پراپ  خویشهاری  -شناسی  پربسامدترین  و  گنبد های  مهمترین 

 وجوه مشترک و متمایز این دو داستان چیست؟  -کدام اند؟ صادق  ومشکین 
پیرامون مبحث ریات مبانی نظری و تئوریک  به  با برای این منظور الزم است ابتدا  بپردازیم و  شناسی 

و فصل هشت بهشت  در کتاب  گنبد مشکین  ولتر آشنا شویم  در این قیا     صادقدهلوی و    هشت بهشت
 مد نظر نرارندگان بوده است   صادقسوم قّصۀ 

 تحقیق نۀ  پیشی  - 1- 1

باب   در  را  خود  نظرّیا   پراپ  اینهه  از  قّصهریختپ   پریان شناسی  در   1های  اثر  این  ترجمۀ  کرد،  عنوان 
پراپ سرمش  عّدۀ زیادی با استقبال مواجه شد و نظرّیا    محافل ادبی و در میان فولهلورشناسان اروپایی 

در ایران، در زمی آثار زبان فارسی تحقیقا  زیادی ریات نۀ  قرارگرفت  پ  از ترجمۀ این کتاب  در  شناسی 
گنبدهای ۀ  ساختار روایی قّص سۀ  های نزدیک به این جستار عبارتند از: »تحلیل و مقایاست که نمونهانجام شده

های پریان والدیمیر پراپ« نوشتۀ فرشته شناسی قّصهنظامی بر اسا  الروی ریات  هفت گنبد  صندلیو    سیاه
فرزاد   عبدالحسین  و  قّصه(، »ریات1391ناظری  تطبیقی  از سیندرالو    شینیه،  پیشانیماههای  شناسی   »

حیدری  »ریات1394مرتای  افسا(،  نظر  مصری   ماهاننۀ  شناسی  اسا   از یۀ  بر  پراپ«  والدیمیر 
خیر و ۀ های قّص شناسی و بررسی ویژگی( و»تحلیل ریات1395نیا  سیدمرتای میرهاشمی و زهرا سعادتی 

 
1. Morphologie du conte 
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(  در ادبیا  فرانسه از نرارندگان 1394رادمنن    الفقرا وعطامحّمدنظامی« نوشتۀ مینا خادم هفت پیکر  از    شر
اپ« ولتر بر اسا  نظریۀ پر  کاندیدشناسانۀ داستان فلسفی  توان از »بررسی ریات( می 1396همین مقاله  

ساختار روایت این دو سۀ نام برد  الکن تاکنون هیچ تحقی  مستقلی با استفاده از روش علمی پراپ برای مقای
 رسد  قّصه در ادبیا  بین الملل انجام نپذیرفته است، لذا انجام این تحقی  ضروری به نظر می

یخت -2  شناسیر

آثار فولهلوریک را بر اسا  قواعد صوری   بندیدستهرو  تبار، برای ناستین بار »  والدیمیر پراپ، فرمالیست
شناسی رویهردی (  ریات144:  1388شناسی خواند«  احمدی،  ها انجام داد؛ از این رو، کارش را ریاتآن 

بنیادین روایت است؛ عناصری که سازه  دارد و در پی شناسایی عناصر  های اصلی ساختمان ساختارگرایانه 
یابد  یهی از ناستین کاربردهای این اصطالح در ها گسترش میزای فرعی بر پایۀ آنروایت شمرده شده و اج 

ها با یهدیرر و گیاه و ارتباط آن دۀ دهنشناسی است و منظور از آن، بررسی و شناخت اجزاء تشهیلدانن گیاه 
ها وان در مطالعۀ قّصه تپراپ معتقد است همین روش را می با کل گیاه، یعنی ساختمان و ساختار گیاه است 

 (  17ب: 1368کار برد  پراپ، به

پراپ   - 1 - 2  روش مطالعاتی 

ها در های صد قّصۀ پریان روسی و بررسی ارتباط این عملهرد های شاصّیتتحلیل عملهرد و با تجزیه پراپ
نتیجه دست یافت که عملهرد »شاصّیت به این  از اینهه چه   های هر داستانی صرف نظرساختار داستان، 

(؛ 246:  1388آیند «  هارلند،کار می عناصر ثابت و پایدار به لۀ  ها را به تحق  برساند، به منزکسی و چرونه آن 
کند، تنها نام و نژاد و سایر عناصری است که در معرض ظاهری یک چه که در هر داستان تتییر می بنابراین آن

مشاصه این  دارد   کاربرد  دارای شاصّیت  که  همیشری  و  مشان  و  مهرر  روابط  »طی  ظاهری  های 
اند و سرپیچی های مشان است، بر اسا  قواعد از پین تعیین شده در کنار یهدیرر قرار داده شدهساختار

 ( 82: 1380فر،  شایران زند«از این قواعد، ساختار داستان را بر هم می
بندی معین، لومی مانند ریاضی و فیزیک، تاکنون فاقد طبقهادبیا  ساختاری، برخالف ع  ، از دیدگاه پراپ

و شی واحد  تجزیهوۀ  اصطالحا   به مشاهده،  نیاز  است   بوده  و بررسی  نقد  در  علمی  و  و و  معین  تحلیل 
های از نظر وی، قّصه  .کندمی های پریان  ریخت شناسی قّصهگیری دقی ، وی را مصمم به نرارش کتاب  نتیجه

میان هفت پریان دا رای ساختاری واحد هستند و این ساختار، متشهل از سی و یک خویشهاری است که 
شوند  منظور از خویشهاری »عمل یا کار یک شاصیت از نقطه نظر اهمیتن در پیشبرد شاصّیت تقسیم می 

ب: هفت و هشت(  وی برای سهولت مطالعه برای هرکدام عنوانی انتااب کرد 1368قّصه« است   پراپ،  
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بعد از   عبارتند از:   𝛼:  وضعیت اّولّیهو عالمتی را به عنوان نماد، درنظر گرفت  این سی و یک خویشهاری 

:  نیاز/    A:  شرارت  ، θ: همدستی ،  ɳ: فریبکاری،  𝜁  :خبردهی ،  ε: خبرگیری ،  𝛿  :نقض نهی،  𝛾  :نهی ، 𝛽  :غیبت
a  ،دهنده  میانجیگری یا رویداد پیوند  :B  ،آغارینلۀ  مقاب  :C  ، :اّولین خویشکاری بخشنده،  ↑  عزیمت  :D  ،

قهرمان جادو،  E:  واکنش  مکانی،  F:  دریافت شیء  رفع ،  I:  پیروزی،  J:  نشان،  H:  کشمکش   ، G:  انتقال 
: کار دشوار،  L:  اّدعای دروغین، O:  ناشناسورود به طور  ،  Rs:  نجات ،  Pr:  تعقیب، ↓: بازگشت،  K:  مشکل

M ،حّل مسئله :N ،شناختن  :Q ، افشاگری :Ex ،تغییر شکل :T ،مجازات :U ، عروسی :W   
های اشااص خویشهاری  - 1در ادامه، مالحظا  خود را در قالب قواعدی، چنین فهرست نمود:    ، پراپ

توالی   -3ها محدود است   شمار خویشهاری  - 2دهند   قّصه، عناصر ثابت و پایدار را در قّصه تشهیل می
نو  قّصهمۀ  ه  -4ها همیشه یهسان است   خویشهاری پریان از جهت ساختمانشان از یک   پراپ:  اندهای 

1386 :49 ) 
ها دارای یک طرح  های پریان دارای ساختاری واحدند بلهه تمامی داستانپراپ معتقد است نه تنها قّصه

ها، زمینۀ سنجن شناسی و تعیین ساختار قّصهبنیادین هستند  وی معتقد است با بررسی صحیح ریاتۀ  اولیّ 
آن  مقایسۀ  و  و  دین  با  با هم،  میها  فراهم  میاسطوره  طری   این  از  و  روابط شود  مسائلی همچون  بر  توان 

در روش وی، صفا ،   های کهن، ارتباط حهایا  ملل ماتلف و مواردی از این دست روشنی افهند تمدن
تحقی  حذف دۀ  ها نیز از محدوشود و بافت فرهنری و اجتماعی قّصه خصوصیا  وسایر جزئیا  بررسی نمی 

مطالعاتی وۀ شیرۀ  نظران و منتقدان دربا  همین مباحث از جمله ناستین انتقاداتی است که صاحبگرددمی 
(  وی از ضرور  پرداختن به چنین مباحثی کامالم آگاه بود، اما 42-41: 1376اند  توالن،  پراپ مطرح کرده

 دانست  شنا  میپرداختن به این مباحث را خارج از تاصن محق  ریات

 بهشت  هشت -۳
 هشت بهشت معرفی   - 1  –   3

 هشت بهشت گوی هندوستان ملقب به سعدی هندی است  وی  امیرخسرو دهلوی از شاعران بزرگ فارسی
منظومه زیباترین  از  یهی  که  قّصهرا  در فاای  است  فارسی  ادبیا   ارزشمند  های  شبهای  و یک  و   هزار 

دارای دو بان است: داستان اصلی   هفت پیکرهمانند   هشت بهشت نظامی نوشته است     پیکر  هفت ساختار  
با   و انتها کتاب که مطاب   پیکرو کلّیا  آن در بان ابتدا  بهرام و دالرام  هفت  و می   حول داستان  چرخد، 

است  این هفت   هفت پیکرهای  بان دوم، بان میانی، متشهل از هفت حهایت که متفاو  از حهایت
های هفت اقلیم است، در خالل حهایت اصلی جای گرفته شده شاهدختقلهای نحهایت فرعی که داستان

های تو در تو وجود این حهایت در حهایت برای روشن کردن مامون حهایت اصلی است  روایت است؛
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گذاری برای جذب مااطب و تداوم سیر داستان است، فنی که ای فاصلهها با هم، گونهآمیاتن حهایتو در 
 است  بررسی کرده یک شب هزار ودر  2گیری آن را با نام درونه  1ه آن مشرق زمین است و تودوروف گاتجلی

توسط شاهدخت هندی ساکن در سرای گنبد مشهین، در روز شنبه   هشت بهشت حهایت سه شاهزاده در  
می  گفته  گور  بهرام  کتاب،  اصلی  قهرمان  داستان  برای  به  آن  اول  بان  دارد:  عمده  بان  دو  افسانه  این  شود  

 a655  با عنوان »برادران زیرک« و  655المثل مشهور »شتر دیدی ندیدی« اشاره دارد  داستان آن با کد جهانی  ضرب 
 ( 140: 1396 مارزلف،  های زیرکانه« در کتاب آرنه تامپسون ثبت شده است گیری نتیجه  ا عنوان »شتر گریاته و ب 

در این حهایت پادشاه سراندیب بر سه پسرخود، ظاهرام برای کسب تجربۀ بیشتر، تهلیف کرده است که 
در راه ساربانی می دیار وی خارج شوند  سه شاهزاده  شترش را گم کرده است  هر یک نشانی بینند که  از 

شود که ها باعث میاند  بیان تمامی این نشانیدهد، درحالی که هیچ یک شتر را ندیدهدرستی از آن شتر می
های دیرری  ها اتهام دزدی شتر زده شود  در نهایت سه شاهزاده، ضمن آشنایی با پادشاه آن کشور، نشانی به آن 

 شود شاه آشپززاده است  ه معلوم میدهند کبه شاه می 

 گنبد مشکین های  خویشکاری   - 2 - 3

به جا   بهرام  افسانه مشهین می مۀ  شاه وارد سرای مشهین شاهدخت هند ملب   او می شود و  اولین ای از  شنود  
با یک صحنهنویسد: »هر قّصه    پراپ می کند( را مشان می 𝛼  اّولّیه   وضعیت جمال  در هر داستان    معموالم 

آینده با ذکر نام و موقعیتن معرفی  شوند یا قهرمان ای نام برده می شود؛ مثالم اعاای خانواده آرازین شرو  می 
 شناختی بسیار مهم است«  پراپ، شود، یک عنصر ریات شود  این صحنه با آن که خویشهاری محسوب نمی می 

شود: در روزگاران پیشین شاهی در سراندیب سه گونه آراز میاین  مشکینگنبد    وضعیت اّولّیۀ   ( 60: 1386
 برد:پسر هوشمند و هنرمند داشت و از همنشینی با دانایان لذ  می 

 گفهههت وقتهههی بهههه روزگهههار ناسهههت
 ی تاههههههتندر سههههههراندیب پایههههههه

 کههههه دیههههد دانههههن بههههیندر دل هر
 سهههه پسهههر داشهههت هوشهههمند و جهههوان

 

 بهههود شهههاهی بهههه شههههریاری ُچسهههت 
 قههههههههدم آدم افسههههههههر باههههههههتن
 خههاص کههردش بههه همنشههینی خههوین
 هههم تههوانرر بههه علههم و هههم بههه تههوان

(172: 1390 دهلوی،     
به کسب   a)6(  نیازها  کند که آنوگو با شاهزادگانن بر سر جانشینی احسا  میروزی پادشاه پ  از گفت

دارند    بیشتر  پراپ عبار  است از آن که: »یهی از افراد، فاقد چیزی است و آرزوی   نیازتجربۀ  در تحلیل 

 
1. Todorov 
2. Mise en abyme, Enchâssement 
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دارد    لفظام یاد نمی   نیازداشتنن را  بیان شده است و گاهی حتی  با آن گاهی خیلی صریح و روشن  شود، و 

شهاری ، در خوی نیازیا    شرارت (  به دنبال آشهارشدن 78:  1368شود«  پراپ، جریان عملیا  قّصه آراز می 
شود شود و یا فرستاده می شود، فرمان داده می از قهرمان درخواست می   B)2(دهنده  میانجیگری یا رویداد پیوند

 فرستد: اش میموجود را رفع کند  پادشاه سه پسرش را به خارج از قلمرو نیازبه وجود آمده یا  شرارت که 
 داد فرمهههان کهههه ههههر سهههه بهههدر منیهههر

 شهههههریار بههههودتهههها حههههد ملههههک 
 

 پههههین گیرنههههده ره ز پههههین سههههریر 
کهههههه مانهههههد گناهههههههار بهههههودهر  

  (17۵-17۴: 1390 دهلوی،   
به جست  با عزمی راسخ  روند و از ها شهربه شهر می  آن (C)آغازین  لۀ  مقابپردازند؛  جو میوسه شاهزاده 

 (: ↑ عزیمت شوند؛ حّد فرمانروایی پدر خارج می سر
 تههن ز جههای شههدندزیههن سههان هههر سههه 

 شههههههیب و سههههههونره َنَوشهههههتند بی
 

گههههرای شههههدندتوشههههه بسههههتند و ره    
 تهههها شههههدند از دیههههار شههههه بیههههرون

  (17۵ همان:  
نامید     بینندهتدارک یا    بخشنده  توانشود: »این شاصّیت را می اکنون شاصّیت جدیدی وارد داستان می 

با او در جنرل یا در طول راه، روبه  (  در این 86:  1368شود«  پراپ،  رو می معموالم قهرمان داستان تصادفام 
 همان(   ها«شود و مانند این گیرد، مورد حمله واقع می مورد پرسن قرار می  شود، مرحله، »قهرمان آزماین می 

به سمت  ه روزی ساربانی سیا  با عجله  اولین  گیرد؛ آید و سراغ شتر گم شده خود را می سه شاهزاده می پوست 
 : D)2(  خویشکاری بخشنده

 روزی از گهههههردش سهههههتاره و مهههههاه
 ای چههون قیههرتهها کههه از پههین زنرههی

 گفههههت کههههای رهههههروان زیبههههاروی
 

َنَوشههههههتند سههههههوی شهههههههری راهمی   
زنههان سویشههان گذشههت چههون شههیرتک  

 شهههتری دیهههد کههه  روان زیهههن سهههوی
(17۵: 1390 دهلوی،    

 :دهندهایی از شتر گمشده ساربان می سه شاهزاده هرکدام نشانی 
 زان سهههه برنههها یههههی زبهههان برشهههاد

 

 نقهههههن نادیهههههده را زبهههههان بنههههههاد 
 

 گفهههت یهههک چشهههم کهههور بهههود او را
 دّومههههین گفههههت چههههون خردمنههههدان
 سهههههّومین هوشهههههمند بههههها تمییهههههز

 در چراخهههههههههوار زور بهههههههههود او را 
دهههانن کههم اسههت یههک دنههدانکههز   

 گفهههت یهههک پهههای لنهههگ دارد نیهههز
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 گفتنهههههههد ههههههههریهین جهههههههواب باز 
 

شههههتابکهههه همههههین راه گیهههر و رو به  
  همان( 

بازمی رود اما شتر را نمی ساربان تا فرسنری می  نزد سه شاهزاده  برادر دوباره نشانی یابد و به  های گردد  سه 
nég( واکنش قهرمان  ساربان دادند؛ها مسیر و مشاصا  شتری که ندیده بودند را به  دهند، آنجدیدی می

2(E : 
 رویهسهههت بهههارش دو سهههوی رویههها

 دّومههههههین کههههههرد روی کههههههار در او
 بهههار اسهههتسهههّومین گفهههت زن گران

 

آن سهههوی   انهرهبهیهن  و  سهههوی  ایهن   رورهن 
او بههر  سههههوار  زنههی  گههفههتهها   هسههههت 
اسههههت  دشههههوار  کههار  گههرانههیههن   وز 

(176 همان:    
یابد نه تنها پاداشی به شاهزادگان درست است ولی شتر را نمیهای سه پسر بیند تمامی نشانی ساربان که می  

گونه که پراپ گفت   همانcontr(F(  عد  دریافت شیء جادوکند؛  ها را متهم به دزدی شتر میدهد بلهه آننمی 
باشد،  تواند دارای ارزش مادی باشد  اگر واکنن قهرمان منفی  پاداش همیشه قدر  جادوئی ندارد حتی می 

تنها کمهی دریافت عمل کند، نه  بخشنده( و اگر قهرمان خالف میل  96:  1386افتد  پراپ،  انتقال اتفاق نمی
 شود: کند، بلهه مجازاتی سات مینمی 

زان درسههههتسههههاربههان  نشههههان   هههمههه 
فههنشههههان  از  نههداشههههت  چههون   آگهههههی 
طهّرارنهد  سهههه  کهایهن  بهرداشهههت   نهعهره 

 

 گرد شهههک را ز پین خهاطر شههسهههت  
زد   در  دامهنشهههانچهنهگ  بهه  سهههبهک   

کههارنههد  در  خههلهه   تههاراج  بههه   کههه 
(176: 1390 دهلوی،     

 : D)2(خواهد کند و توضیح می از سه برادر ساال می  بخشنده برند، حاکم در نقن  سه شاهزاده را نزد حاکم می  
بههه جههمههلههه  فههاق  اتههّ بههران   هههمهههم 

بههود  کههه  حههال  مههاجههرای   سههههاربههان 
بهه یرهان یرهان  بها شهههه   درسهههت گفهت 

 

مُحهم  جویهههان شهههدند سهههوی َحههههَ  
همهههه پاسهههخ و سهههاال کهههه بهههودوان  

 شههاه از آن هههر سههه نیههز پاسههخ ُجسههت
(177 همان:    

پاسخ شرح می  در  با ساربان شوخی کردند و دهند که جهانررد هستند و شتری ندیدهشاهزادگان  تنها  اند، 
 nég(قّصه نیست بخشندۀ جایی در مقابل اتفاقام درورشان راست درآمده است، اما این پاسخ به

2(E : 
 او شهههتر جسهههت و مههها بهههه البهههه و الغ
 مهههها گنههههههار ایههههن قههههدر هسههههتیم

 تههههههازه کههههههردیم نقههههههن او را داغ 
 کههههه درورههههی بههههه روی او بسههههتیم
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 خواسههتاش بیبهه  درورهها کههه گههویی

 
 اّتفهههههاقی مقابهههههل افتهههههد راسهههههت

(178 همان:    
 :contr(F(افهند  ها را به زندان میآنکند و حاکم حرف شاهزادگان را باور نمی  

 ز اّتفهههههههههاق از دروغ نافرجهههههههههام
رده را بهههههازده بهانهههههه مههههههن  بهههههُ
 ایههن سههان گفههت و چههون سههتمهاران

 

ود نهههه تمهههام   راسهههت افتهههد یههههی بهههُ
 خویشهههتن را بهههه بهههد نشهههانه مههههن
 بندشهههههان کهههههرد بههههها گنهههههههاران

  همان( 
پیدا می شب  بار دیرر در نقن  هنرام شتر ساربان  پرسد که چرونه ، از شاهزادگان می بخشندهشود  حاکم 

 : D)2(اند بدهند؛های درستی از شتری که ندیدهاند نشانیتوانسته

ه  ی خوین پ  بپرسههیهدشهههان کهه قصهههّ
او کههان پههیهههههر  نههدیههد  مههردم   چههه 

 

کههم  از  نههمههودن  بههایههد  بههیههنوبههاز   
مههی نشههههان  اوچههون  جههوهههر  ز  دهههد   

(179 همان:    
بردند که شتر  اند پیهایی که در مسیر دیدهکه از نشانی  E)2( کننداین بار شاهزادگان به روشنی تعریف می

ی پاین بر زمین اش را ازجای کشیده شدهکور است زیرا تنها گیاهان یک سوی صحرا را خورده است  لنری
به  نیم خور شدن شاخ و برگ  مانده متوجه شدهو نداشتن یک دندان را از  و اند  از مر  جای  های یک سو 

ها متوجه همراه بودن خانم  موران یک سوی دیرر جاده متوجه بار انربین و رورن بر روی شتر و از نقن نعلین
با شتر شده به زن  برای برخاستن  بر زمین هنرام کمک گرفتن  بارداری زن را از جا دو دستن  اند  همچنین 
 اند  متوجه شده اشسبب سنرینی

 :)1f(کند؛کند و از زندان آزاد می حاکم سه شاهزاده را تحسین می
جهواب تهن شهههنهیهد  کهز ههر سهههه   شهههاه 

بههنههواخههت هههر نههوا  صههههد  بههه  را   یهههههی 
 

صهههواب  بهه  فهراسهههت  زان   بهنهده شهههد 
کهه بهایهد سهههاخهت سهههاخهت برگی چنهان  

(181 همان:    
می  قسمت  این  تحلیل  در  در  پراپ  »تقریبام  افسانه گوید:  و  تمام  کمهی  عنصر  یک  جادویی،  های 
می یاری دیده  می دهنده  کارسازی  را  مشهل  و  حمایت  را  قهرمان  نوعی،  به  که  و شود  یاری  این  ولی  کند 

بلهه گاهی »قهرمان به مهان چیزی   .(88:  1387حمایت، همیشه جنبۀ جادویی و ماورایی ندارد«  خدین، 
(  حاکم از هوش  107:  1368شود«  پراپ، شود، یا راهنمایی میانتقال داده می جوی آن است وکه در جست

 کند؛برد و همنشین خود می ها را نزد خود می آن  یاریگربار در نقن آید و اینمی  و فراست شاهزادگان به وجد
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 :G)2(انتقال مکانی 
 شههههههههههانزان نمههههههههههودار دوربینی

 سههههههرایمنزلههههههی دادشههههههان درون
 

شههههانرربههههت بههههه همنشینیکههههرد    
 تههها بهههود نزدشهههان بهههه خلهههو  جهههای

(182: 1390 دهلوی،    
 دهد؛های سه شاهزاده را در مجلسی که در سرای خود ترتیب داده بود گوش میروزی پادشاه نهانی حرف 
 (:§  عناصر کمکی پیوند دهنده

 بهههینویهههک از کمگفهههت هربهههاز می
 ای کههادمی گههم اسههت در اوکههاین مههی

 رگسهههتکهههاین بهههره گوئیههها نهههه پاک 
 کهههاین ملهههک نهههی ز شهههاه آزاد اسهههت

 

 داسهههتانی بهههه قهههدر دانهههن خهههوین 
 گوئیهههها خههههون مههههردم اسههههت در او

یافتهههه بهههه شهههیر سهههگ اسهههتپرورش  
سهههتگهههویی از پشهههت مطباهههی زاده  
  همان( 

انرور وی بر  شود که باغ  کند و متوجه میفردای آن روز شاه از باده فروش در مورد نوشیدنی تحقی  می 
فهمد که این بره از کوچهی با شیر ماده سری پرسد و می است  از شبان در مورد بره می روی گورستانی بنا شده

 (  §  شود که پدرش آشپزی بوده استپرسد و آگاه می است  از مادرش در مورد راز پدرش می بزرگ شده
های خود را که براین ثابت خواهد که دلیل فرضیهشاهزاده می برد، از سه می   حال که حاکم به واقعیت پی

چسب و محبوب قّصه   به اعتقاد پراپ این مرحله یهی از عناصر دل (M)کار دشوار  شده است، بیان کنند؛  
شود های سات و شاید الینحل در داستان است که به قهرمان داده می است  این خویشهاری نشان دهنده کار

آید  حاکم از شاهزادگان میبا یاری از ریب یا با زیرکی و یا با شان  از عهده انجام کار مورد نظر بر و او نیز
 کند: گونه درخواست میاین

 چهههه از شهههما شهههنیدم رازگفهههت کان
د چههو هههر دو سههه چیههز   روشههن و راسههت بههُ
 کهههاین همهههه رازهههها کهههه پنههههان بهههود

 

 همچنهههان یهههافتم چهههو جسهههتم بهههاز 
راسهههت گفهههت بایهههد نیهههزروشهههن و   

سههان بههودبههه چههه دانسههته شههد کزین  
(186 همان:    

گوید: »چون نوشیدنی را خوردم به جای شادی رم افزود، دریافتم این شراب ز خون اّولین شاهزاده می 
داد « سومین گوید: »چون بره را خوردم، دلم به سوزش افتاد و بوی خون سگ میآدمیان است « دومین می

بود  دانستم که نسبت شما به خمیر می  َدم از نان  گوید: »من در شما نشانی از شاهان ندیدم وتنها در شما 
   (N) حّل مسئله است و نه به سریر «؛
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است  که ازحقیقتی که متوجه شده شاهزادگان از سفر خود تجارب فراوانی توانستند کسب کنند  حاکم با آن 

رفع باشد؛  کند و به هر کدام صد دینار می لبی خندان از آنان سپاسرزاری می باشد، با  بسیار اندوهرین می 
به اوجن رسیده است، مصیبت یا کمبود آراز قّصه، التیام     از نظر پراپK)4(مشکل   اینجاست که قّصه 

 (  112: 1386پذیرد پراپ،  می 

 زیهههن نمهههط خواسهههت عهههذرها بسهههیار
 

یهههک سهههپرد صهههد دینهههارپههه  بهههه هر   
(188: 1390 دهلوی،     

 (: ↓  بازگشتگردند؛ قهرمانان به خانه نزد پدر بازمی  

 یهههک از باهههت شهههادمانه خهههوینهر
 سههههوی ُملههههک پههههدر فههههراز شههههدند

 

ی خهههوینره گرفتنهههد سهههوی خانهههه   
فراز شههههدندچهههون پههههدر بهههاز سههههر  

  همان( 
رسد  پادشاه که بسیار  و رنگ مشهین به اتمام می   T)3(تغییر شکل  با خویشهاری    گنبد مشکینداستان  

 کند: ها را ررق رنگ مشهین و ُمشک میخوشحال از بازگشت شاهزادگان است، خود و آن
 پهههههدر پیهههههر شهههههادمانی یافهههههت

 دلی بههه تمههین گشههتکهه از خهوش ب 
 کههههرد روشههههن بههههه مهتههههر پسههههران
 چتهههر مشههههینن داد بههها همهههه چیهههز
 رنههگ مشهههین شههعار عّباسههی اسههت

 فام بهههودظلمهههت شهههب کهههه مشهههک
 ی خشههههکخهههون تهههر میههههان نافهههه

 خههههّط و خههههالی کههههه دلسههههتان دارد 
 

 بههههار دیرههههر ز سههههر جههههوانی یافههههت 
گونن مشههههین گشهههتمهههوی کهههافور  

فام تهههههههاجورانبهههههههالن مشهههههههک  
 دیرههههران را لهههههوای مشههههههین نیهههههز
 زیههههورآرای چههههرخ شّماسههههی اسههههت
 بهههههههر آسههههههاین تمههههههام بههههههود
 تهههها نرههههردد سههههیه نرههههردد مشههههک

ز آن دارد رنرسههههههت زیهههههههب امشک  
  همان( 

 صادق یا سرنوشت -4

 فلسفی  ۀ قّص   - 1  - 4

زمان خود را   ۀگیری از داستانی تایلی، جامعفلسفی ژانر ادبی است که برای رهایی از سانسور با بهره   ۀقّص 
نویسنده دهند  مهمترین  های پریان جای خود را به مسائل فلسفی می فلسفی عناصر قّصه  ۀکند  در قّص نقد می 

خرد، اساسام   ۀاش در پهنتوان اذعان داشت ارزش کار این فیلسوف و نوآوریباشد  میدراین عرصه ولتر می
ها و آرای سترگ فلسفی پذیر برای انتقال اندیشهگیری از یک ژانر ادبی آسان و فهم در جسار  وی برای بهره 
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ها مورد پسند همران این قّصه»روه از کارهاین برگزید  فلسفی را برای این گ ۀاست  از همین رو، عنوان قّص 
ارزش از  فراتر  زیرا  یراناست  گونه  ۀهای  نیز  و  اندیشه  و  دلنشین سبک  و گونری  وحد   بیانرر  اش، 

مبارزاتی است که او در اند  این یهپارچری از انسجام فهری ولتر سرچشمه می یهپارچری گیرد و همانند 
تعصب  ها، دادگری و نفر  انریزتزین آن اش یعنی دروغ، ریاکاری، بیدشمنان همیشری  اش در برابرزندگی

 (  161: 1394است«  محسنی،  انجام داده 

یا سرنوشت   -   2  -   4  معرفی صادق 

با داستان   صادققّصۀ   های شرقی در قرن هجده فرانسه بسیار مورد توجه با مامون و ساختار روایی مشابه 
انریز های خود جنبه ریر بومی و خیال گیرد  ولتر با انتااب ژانر ادبی قّصه و رنگ و بوی شرق به داستان میقرار
تثثیر قرار میمی  بیشتری را تحت  انریز،  های این سرزمین خیالدهد و از خالل افسانهباشد و خوانندگان 

، 2و تاوررنیه   1های شاردنر با شرق از خواندن سفرنامه کند  آشنایی ولتهای فلسفی خود را آزادانه ارائه می نظریه
و به خصوص   4، کتاب توما  هاید شب   و یک هزار ، 3های منتشر شده در مورد ایران، بارتلمی دربلو  کتاب

 (25: 1390است   جواری،  اوستا سعدی وگلستان 
کند  این  زبان ایتالیایی در ونیز منتشر میرا به   سه شاهزاده سرندیپکتاب    5مایهل ترامزینو   7551در سال  

توسط   1719ترجمه به زبان فرانسه این کتاب در سال  باشد دهلوی می  هشت بهشتای از  کتاب خود ترجمه
گذارد  قهرمان قّصه، زادیگ  تثثیر بسیاری می  صادقیابد  این اثر بر ولتر برای نوشتن تحق  می  6دومیی  لویی

همانند سه قهرمان سراندیب، با جزئیا  دقیقی، اثر گذر سگ و اسبی را بر روی زمین تشاین  صادق(،  
شود  با این وجود می  شود  سپ  وی با بیان برهان ذهنی خود تبرئهدهد وبه همین دلیل به دزدی متهم می می 

به این معنا که ولتر از عزادیگ بسیار فراتر از سه شاهزاده سراندیب می لم زمان عصر خود »بصیرتی رود؛ 
بلهه از شررف مشّیت الهی سان    7آمد برد  ولتر نه از پینژرف و نهته سنج« برای رسیدن به نتایجن بهره می 

کند، در حالی که در سنت داستان شرقی، خواننده از ابتدا،  گوید  »همچنین وی تعلی  را وارد داستانن میمی 
آگاه است، این مسئله باعث تقویت استدالل داللت زادیگ برای نزدیک  راز عدم دیدن حیوان توسط سه براد

 
1. Chardin 
2. Tavernier 
3. D’Herbelot 
4. Hyde 
5. Tramezzino 
6. De Mailly 
7. Sérendipité 
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  (Catellin, 2014:49)شود« می  1شدن به روش علمی
به خاطر خصاین سرآمدش مورد    ، صادققّصۀ   بابل است که  داستان زادیگ عاقل و مرفه در سرزمین 

شود؛ اما پادشاه می  و روزی وزیر منورالفهر  گیرد  زادیگ اعتماد زیادی به سرنوشت دارد توجه پادشاه قرار می 
به واگذاری وظایفن و ترک کردن دربار می عالقه او را مجبور  به ملهه استرته  به اش  بنابراین او شرو   کند 

حساد  خیانتشناخت  شرار  ها،  و  تناقاا   میها،  بشری  به های  عاقالنه،  شور  و  خرد  با  او  اما  کند 
کند و فرمانروای بابل یابد و در آخر با ملهه استرته ازدواج میها ظفر میها و رقابتحساد ها،  بدشانسی

   (Labesse, 1995: 26-27)شود می 
پادشاه را می   در فصل سوم قّصه، زادیگ دنبال اسب و سگ شاه و ملهه از دور چند درباری  بیند که به 

به دلیل گفتن   و  دهدهای آنها را به درستی میاست تمام نشانیبا آن که این دو حیوان را ندیده    هستند  وی
گذارد که دیرر شود  در انتهای فصل، زادیگ با خود قرار می که ندیده است به دردسر بزرگی گرفتار می آنچه

 .شود  هرچه را که دیده است، بیان نهند تا مبادا بار دیرر این عمل وی براین مشهل ساز

 صادق های  خویشکاری   - 3  - 4
 صادق های قّصۀ  خویشکاری  -۱جدول

 ( 𝛼  وضعیت آرازین  1

 ( 𝛽1 ریبت   2

 a)6(  نیاز 3

کند  جو می و(زادیگ بعد از جدایی از همسرش خوشباتی را در مطالعۀ طبیعت جست1 
روستایی سهنی  ای  کند روح خود را پرورش دهد و برای رسیدن به آرامن در خانه و سعی می 

به گردش می 2  گزیند  می از اّتفاق 3پردازد   (روزی زادیگ در جنرلی  بعد  که  (او  هایی 
 براین رخ داده است نیاز زیادی به درک مباینت اراده و سرنوشت دارد  

 D)2(   خویشهاری باشنده4

nég  واکنن قهرمان  5
2(E 

 D)2(  خویشهاری باشنده 6

وجوی سگ ملهه  بیند که در جستسرای ملهه را می زادیگ آقای حرم ( هنرام گردش،  4 
دهد که ماده سری از نژاد اسپانیل است  گیرد  زادیگ پاسخ می است و سراغ سگ را از او می 

های خیلی  گوش  و زندبه تازگی چند توله به دنیا آورده است، پای چپ جلوش لنگ می  و
دارد  دیده پسرا می آقای حرم  بلندی  بنابراین آن را  که  (زادیگ جواب می 5اید؟  رسد  دهد 

 دانسته که ملهه سری دارد  وقت نمیهیچراه آن را ندیده است و هیچ 
گریزد   در همین زمان، با تتییر دست اقبال و سرنوشت، زیباترین اسب پادشاه از اسطبل می 

بینند از او پرسید که آیا  گ را میگردد و هنرامی که زادی ( میرشهاِر دربار دنبال اسب می 6 
 گذر اسب پادشاه را ندیده است؟

nég  واکنن قهرمان  7
2(E  7 زادیگ پاسخ می)اش عالی است؛ پنج پا ارتفا  دارد، با ُسم بسیار  اسبی که چهارنعل  دهد

افسارش از طالی بیست    حلقۀ آباوری هایکوچک؛ دمی به بلندی سه پا و نیم دارد؛ سرک 
اش یازده سهه نقره است  اما وقتی میرشهار مسیرگذر اسب را نقره  سه عیار است؛ نعلین و 

 است  اش نشنیده دهد که آن را ندیده و اصالم درباره پرسد زادیگ جواب می می

 
1. Méthode scienifique 
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  عدم دریافت شیء جادو  8
)contr(F 

زدیده است، او را به  سرا که یقین یافتند زادیگ این حیوانا  را د(میرشهار و آقای حرم 8 
کنند  در همین  را به ضرب شالق وتبعید به سیبری محهوم می برند و آنجا اوشورای شهر می 

که تتییر حهم بازداشت برای قاا  سات بود؛  شود  از آنجا زمان اسب و سگ پیدا می 
، محهوم  زادیگ را به پرداخت چهارصد ُان  طال برای گفتن اصالم ندیدن اتفاقی که دیده بود

کرد؛ سپ  به وی اجازۀ اقامۀ دعوا در شورای ابتدا باید این جریمه را پرداخت می  کردند 
 شهر داده شد  

 D)2(  خویشهاری باشنده  9

 E)2(  واکنن قهرمان 10
خورد که (زادیگ در برابر شورا قسم می 10پرسند    (در شورا از زادیگ دلیل سانانن را می 9  

دو   این  ندیده هرگز  را  این حیوان  را  اتفاق  و  می است  تعریف  آقای گونه  که  جنرلی  »در  کند: 
سرای محترم و میرشهار نامی دربار را دیدم، درحال گردش بودم  بر روی شن آثار حیوانی را حرم 

باشد  شیارهای ظریف و ممتد، که دیدم، و به راحتی حهم کردم که مربوط به سگ کوچهی می 
جای مانده بود، باعث شد بفهمم که ماده سری های مابین آثار پاها به کوچک شن   هایدر بلندی 

هاین آویزان است بنابراین فقط چند روزی است که صاحب چند توله شده است  است که پستان 
های کنار پاهای جلویی تراشیده شده است، های دیرر معنای متفاو  دارد، مادام سطح شن نشانه 

های بسیار بلندی دارد؛ و همچنین متوجه شدم که شن همیشه توسط یک پا ه گوش بهم فهماند ک 
کمتر گود شده است تا پاهای دیرر، فهمیدم که ماده سگ ملهه واالمقام ما کمی لنگ است، البته 

دانید که هنرام گردش در مسیر اگر جسار  گفتنن را داشته باشم  در مورد اسب شاه شاهان، می 
نعلین اسبی را را دیدم؛ همری در یک فاصله بودند  به همین خاطر گفتم اسبی که این جنرل، رد 

چهارنعلی عالی دارد  ربار درختان، در یک مسیر باریک که پهناین بین از هفت پا نبود، کمی 
سه پا و نیم از میانه راه، زدوده شده بود  گفتم این اسب، دمی به زۀ  از سمت راست و چپ، به اندا 

[« …]هاین به راست و چپ، این ربار را جارو کرده است پا و نیم دارد، که با حرکت  سه زۀ اندا 
  ( 3۴: 201۵ ولتر، 

  عدم دریافت شیء  11
 contr(F( جادو

شود اما در نهایت، این باشن با حهم مجازا  شود، تحسین و تمجید می (زادیگ تبرئه می 11  
دقی  زادیگ را تحسین کردند؛ خبر تا به شاه و ملهه تفاوتی ندارد: »تمام قاا ، بصیر  ژرف و  

فقط از زادیگ سان می تاالرها، تاالرها، و درکابینه رسید  در پین  گفتند؛ گرچه تعدادی مغ ها 
چهارصد ُان  طال مۀ  زدند، شاه دستور داد که جری حرف از سوزاندن زادیگ همچون جادوگر می 

ها، با ود  دادند  منشی دادگاه، مثموران اجرا، نماینده که محهوم به پرداختن شده بود به وی ع
و نود و هشت ُان    تشهیا  بزرگی با این چهارصد ُان  به نزد زادیگ رفتند؛ از او فقط سیصد 

 برای ماارج دادگستری گرفتند و خادمانشان دستمزدهایشان را مطالبه کردند« همان( 
   عناصر کمهی پیونددهنده  §(12

 D)2(اری باشنده   خویشه13
 nég(  واکنن قهرمان 41

2(E 
  عدم دریافت شیء جادو  15

)contr(F 
  §(    عناصر کمهی پیونددهنده16

می   (زادیگ12  قول  متوجه  به خودش  و  است  بودن خطرناک  دانا  گاهی چقدر  که  شود 
اما این موقعیت  می بازگو نهند   دیده است را  بار چیزی را که  این  دیرر  که  دیرر  دهد  بار 

(از زادیگ  13شود   رد می  های خانه زادیگافتد  یک زندانی فراری از زیر پنجره اتفاق می 
دهد، درحالی که از پنجره  (او پاسای نمی1۴شود که آیا آن زندانی را دیده است؟   سوال می

(در  16   .نندک(او را به خاطر این جرم به پانصد ُان  طال جریمه می 15است   گر بوده نظاره
شاهد تک  فصل  قهرمان هستیم: »زادیگانتهای  انریز  با خودش گفت چقدر رقت   گویی 

است وقتی در جنرلی که سگ ملهه و اسب پادشاه از آنجا عبور کرده باشد، در حال گردش  
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باشیم! و چقدر خطرناک است که پای پنجره باستیم! و چقدر سات است که در این زندگی  

 همان( خوشحال باشیم!« 

 شخصّیت -5
پردازان نظرّیهقۀ  شناختی، شاصّیت نسبت به سایر عناصر داستان کمتر مورد توجه و مدا های روایتدر بررسی 

کتاب   در  نیز  پراپ  است   قّصهریختقرارگرفته  پریانشناسی  اهمیت نظریه  های  اسا   بر  را  خود  های 
نظر وی آنچه اهمیت دارد خویشهاری است که باعث تجلی ریزی کرده است  از  های قّصه پی خویشهاری

می برمیشاصّیت  اینرونه  را  قّصه  در  اصلی  شاصّیت  هفت  پراپ  دالوری شود   »قهرمان:  شمارد: 
پیروز است  شاهدخت: زنی که قهرمان در ها میگر است، گاه قربانی توطئهجووجست شود، اما معموالم 
قهرمان است و سپ  یاور او میجوی اوست  باشندهوجست یاوران و : ناست آزمایشرر  شود  یاریرر: 

فرستد  شریر: دشمن قهرمان است  قهرمان کننده: قهرمان را به مثموریتی می دوستان قهرمان هستند  اعزام
 .(145: 1388کند«  احمدی، درورین: خود را به جای قهرمان معرفی می 

 های دو داستان جدول تطبیقی شخصّیت -2جدول 

 صادق  گنبد مشکین  داستان            شخصیت
 زادیگ سه شاهزاده قهرمان 

 - پادشاه  پدر سه شاهزاده(  کنندهاعزام 
 سرا، میرشهار، قّاا  آقای حرم  ساربان، حاکم بخشنده
یگر   - حاکم یار

های این دو داستان شاصّیتاز موارد تحلیلی در این دو اثر که با الروی پیشنهادی پراپ منطب  است،  
بین چهار کنشرر از هفت شاصّیت معرفی شده پراپ انجام پذیرفت:  گنبد مشکینهای است: خویشهاری

کننده،  قهرمان در  یاریگرو  بخشنده  و    اعزا   که  است  درحالی  این  از   بخشندهو    قهرمانفقط  صادق    
پراپ ظاهر یۀ خود، منطب  با نظرژۀ کارکردهای ویها با های قّصه هستند  هرکدام از این شاصّیتشاصّیت

 کنند  شوند و نقششان را ایفا میمی 

یخت -6  صادقو گنبد مشکین  ۀشناسانتطبیق ر
سامان  برای  ریاتاکنون  به  تجزیه دادن  از  برآمده  نمودار  داستان،  دو  این  تطبیقی  آن وشناسی  با تحلیل  ها 

 شود: یهدیرر سنجیده می 
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 جدول تطبیقی نمودارهای دو اثر  -۳جدول 
a6   B2   C   ↑   D2       E2

nég     Fcontr 

D2       E2
nég     Fcontr 

D2       E2          f1      G2     M  -  N   K4   ↓   T3 

 گنبد مشکین نمودار 

 𝜷𝟏       a6         D2       E2nég 
D2       E2nég     Fcontr 
D2       E2         Fcontr 
D2       E2nég     Fcontr 

 صادقۀ نمودار قّص 

a6    D2       E2
(nég)  Fcontr نمودار برآمده از تطبی  دو اثر 

نسبت صادق تر شدن نمودار قّصۀ ها و ساده با مقایسۀ خویشهاری هر دو اثر، روند نزولی تعداد خویشهاری 
نمودار  مشکین   به  است  گنبد  داستان   آشهار  مشکیندر  سه   گنبد  تریپلیهاسیون  با  خویشهاری  سیزده  شاهد 

عمل   حوزۀ  خویشهاری   صادق و در قّصۀ    بخشنده، خویشهاری  تهرار  چهاربار  پنج خویشهاری و  های شاهد 
، موقعیت و شرایط قهرمانان داستان به روشنی بیان شده وضعیت اّولّیه  ، درابتدای این دو اثر  هستیم  در  بخشنده

شود که قهرمان  کند و خواننده بار دیرر متوجه می ساده نقل می تۀ  ، راوی همچنان داستان را به گذشصادقت؛ در  اس
کند ولی نرری آراز می شاهدخت هند »روایت خود را با گذشته گنبد مشکین تتییری نهرده و زادیگ است  اما در  

(  قهرمان کتاب از 115:  1394 پیتمبرزاده،   هد«دبه سرعت در چهارچوب توالی خطی به مسیر خود ادامه می 
می  تتییر  سراندیب  شاهزادۀ  سه  به  گور  شاهزاده بهرام  آن کند؛  نام  داستان  آخر  تا  که  نمی هایی  قید  شود  ها 

 ها نامی ندارند اند و ریر از شاصّیت زادیگ هیچ کدام از شاصّیت های هر دو داستان همه تار و مبهم شاصّیت 
گنبد است که قهرمانان    (a)نیاز  دهد با خویشهاری  های دو اثر به ما نشان میبرآمده از خویشهاریطرح  
پراپ اصلی ترین خویشهاریوارد میدان شده   و قهرمان کتاب ولترمشکین   در   و  اند  از نظر  عامل حرکت 

کند حاکم احسا  میبد مشکین  گنآشهارا بیان نشده است  در    نیازاست  در هر دو اثر    مصیبتیا  نیاز    قّصه، 
دهد که زادیگ نیاز بیشتری به طرح قّصه نشان می صادقاَما در  ز به کسب تجربه بیشتر دارند نیاسه پسرش 

به دور مبارزه با خیر و شر،   صادقشناخت جبر و اختیار دارد زیرا »اسا  افهار ولتر در چهارچوب داستان  
ها در اش به دور چراهایی است که افهار هر خردمندی بر محور آنگردد  منط  فلسفیاهورا و اهریمن می

: 1389 عشقی،  دفع بال کرد؟« توان از آنَدوران است  چرا بر روی زمین خیر و شر وجود دارد و چطور می
یابد  الزم به ذکر است که استفاده از تهنیک گویی زادیگ نمود می ک( این موضو  در انتهای بان با ت143

بلهه شاصّیت داستان های داستانی خالصه نمیگویی در تبلور ذهنّیا  ودرون شاصّیتادبی تک شود، 
آن  از  روحیپین  فرایندی  با  گوید،  سان  کالمی  با  باز -که  را  خود  روان  ماتلف  وجوه  و  سطوح  روانی 

سازد و گویی بستری را برای تعم  در »من درونی« و ماهّیت شاصّیت فراهم مید  استفاده از تکنمایانمی 
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همین نشانرر آن است که واقعّیت به چه نحو در یک فاا و مهان به منصه ظهور می رسد و این امر دیدگاه 

 سازد  تر میدنیای هستی نویسنده را روشن
به جستجووشاهزاده سراندیب در نقن قهرمانان جست، سه  قهرماناز نظر شاصّیت   جو و رفع  وگر 

که زادیگ در نقن نهند، درحالی پای می  (B) آغازین  لۀمقابکنند و به خویشهاری  نیازشان خانه را ترک می 
به سفری می پای  کشد  گذارد که در طی آن حوادث و رویدادهای ماتلف انتظار او را میقهرمان قربانی 
جو است، و حال آنهه عزیمت قهرمان قربانی، آراز سفری  وگر، جستجووهدف از عزیمت قهرمان جست

آن انتظار  ماتلف،  رویدادهای  و  حوادث  آن  طی  در  که  می  است  جسترا  اما  میان وکشد،  در  جویی 
 (  85: 1368 پراپ،  نیست

توان انریزۀ شوند: از چنین عناصری میشمرده نمی  در هر دو اثر شاهد عناصری هستیم که خویشهاری
گیری زادیگ در انتهای فصل را نام پادشاه سراندیب از سوال کردن از سه پسرش بر سر جانشینی و یا نتیجه

کسیون[  دهنده، عمل  ها و عناصر پیوندبا آن که این عناصر باشی از قّصه است اما به قول پراپ انریزه   برد  ]آ
از توان آنهستند و نمی بنابراین این بان  تلقی کرد   مثابه خویشهاری ]فونهسیون[  به  ها را در سیر قّصه 

( هستند  همچنین عناصر §   عناصر کمکی پیوند دهندهشود بلهه  داستان به عنوان خویشهاری محسوب نمی 
بینیم  همان طور که شاهدیم در ها[ می نها« ]تریپلیهاسیوشدنپیوند دهنده مشابهی را نیز در »سه بار تهرار

عملیاتی زۀ پرسد و حوجدا از هرکدام سوال می، سه شاهزاده هوشمند داریم، پادشاه سه بار جدا گنبد مشکین 
 شود  ، سه بار تهرار میبخشنده

قی کلمه  به معنای حقی بخشندهها کنند؛ آنبرخورد می  بخشندگان متخاصمقهرمانان دو داستان بیشتر به 
یاری  انتظار  برخالف  را  قهرمانان  که  هستند  شاصّیتی  بلهه  حرم  رسانند:می   نیستند  آقای  سرا،  ساربان، 

، بعد از دوبار منفی بودن بار بخشندهدر برابر  (E) واکنش قهرمان، گنبد مشکینمیرشهار یا حّتی قاا   در 
های سراندیب روند داستان ادامه پیدا کند و شاهزادهشود  باشد، واکنشی که باعث می جا میسوم مثبت و به

واکنن صادق  اما در    .خود را برطرف کنند  نیاز  (K) رفع مشکلتوانند در انتهای داستان با خویشهاری  می 
nég(همیشه منفی است    بخشندهقهرمان در مقابل  

2(Eبه گفتۀ پراپ نه در حوزۀ بخشنده    ، واکنن منفی در برابر
قهرمان   عمل    E W] [C ↑عمل  حوزۀ  در  گاهی  L] nég  دروغین   قهرمانبلهه 

2[C ↑ E 
داستان در  های متخاصمبخشندههنوز با علت اینهه زادیگ تا انتهای بان     (Propp,1970: 96) باشدمی 

گذارد این است که هنوز مانند قهرمانان واکنن مناسب و بعدی پراپ پای نمی  جدال است و به خویشهاری
 دهد  مثبتی نشان نمی 
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 گیرینتیجه -7

نویسنعلمی ساختار روایت این دو اثر می  ۀبا مطالع نتیجه گرفت که ولتر و دهلوی، این دو  دۀ توان چنین 
اند آثاری خاص و منحصر به فرد ارائه اروپایی و آسیایی، با اشراف به تمامی کارکردهای روایی قّصه، توانسته

 را تحت تثثیر قرار دهند  دهند و مااطبان بسیاری 
که گذشت، می توان به این استنباط رسید که این دو اثر منتاب نرارندگان با الرو پراپ با توجه به آنچه 

ویک خویشهاری پیشنهادی هماوانی و هماهنری بسیاری دارد و همری از یک نو  و محدود به همان سی 
هر دو داستان با شرح موقعّیت قهرمانان شرو    وضعیت آغازینای که  گونهبنیادین وی هستند  بهیۀ  و چهار نظر

به اوج فاجعه است: خویشهاری  شده از آرامن  تعادل اولیۀ   نیازاست  روند داستانی هر دو قّصه، حرکت 
شوند و داستان به اوج خود رو می روبه های متخاصم بخشندهزند و قهرمانان با بدخواهی  داستان را برهم می 

خویشهاریرمی  جادو(  E   قهرمان  واکنش(  D بخشندههای  سد   شیء  دریافت  متناوب F   عد   ترین ( 
 باشند  خویشهاری هر دو قّصه می
هایی ، این دو داستان از لحاظ ساختار روایی با هم تفاو  صادقو گنبد مشکین علیررم مامون مشابه 

 صادقبه  گنبد مشکینها از ها و شمارگان خویشهاریشاصّیتنیز دارند  روند تحول با سیر نزولی در تنو  
است   شده  نو     تحلیل  در  تفاو   قهرمانان  قهرمان  این  است   مشان  مشکیننیز  "قهرمانانی   گنبد 

، زادیگ "قهرمانی قربانی" در برابر سرنوشت و در صادقهستند، در حالی که در  نیاز  برای رفع    "وجوگر جست
 ، که پر بسامدترین حوزۀ عمل در هر دو داستان را دارا هستند، مقهور است  تخاصمهای مبخشندهبرابر 

گنبد  رسد اما حهایت یا هر دو به پایان می  بر تخت نشستنو یا عروسی ها با در الروی پراپ، پایان قّصه 
رفع مشکل داستان با خویشهاری  نیاز ،  گنبد مشکینعاری از این ویژگی است  در انتهای  صادق  و    مشکین

باشد  نشانرر استمرار قّصه می  عد  دریافت شی جادویی خویشهاری    صادقیابد اما در  التیام میتجلی  و  
خویشهاری تسهیم  در  پراپ  شاصّیتهمچنین  بین  درخواستها  دشوار  ها،  عمل   (M)  کار  حوزۀ  در  را 

را ایفا کرده است این درخواست  بخشندهحاکم که نقن  گنبد مشکینداند  اما در شاهدخت و یا پدرش می
نیز ایفای نقن کرده است  این موضو  که حاکم   یاریگرکند  همچنین حاکم در نقن  ها میرا از شاهزاده

عهده دار چندین شاصّیت و یا حوزۀ عمل باشد متایرتی با الروی پراپ ندارد  پراپ در مورد نحوۀ تسهیم 
 گوید: ها می تحوزۀ عمل میان شاصیّ 

 شود    حوزۀ عمل دقیقام مربوط به شاصّیت می 1
   یک شاصّیت چندین حوزۀ عمل را بر عهده دارد 2
   حوزۀ عمل میان چندین شاصیت تقسیم شده است  3
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