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 چکیده

ستاختارررایان بود  ییش از  ها و باد از آنصتورت للیی از میله ماالاات فرمالیتت ها بهها و قصتهبندی داستتانطبقه

یراپ نختتتتیک کتتتی بود که   والدیییر  کردند بندی میوع و مفهوم طبقهها را براستتام مو تت والدیییر یراپ لیوماً قصتته

لامیانه    نیود  در ایک مقاله دو قصت   شقتتی ها  دهندۀ آنها را براستام واددهای ششتلی قصتهبتوان الگویی کشت  کرد که  

است   هد  ایک شتناستی یراپ بررستی شتدهها« بر استام الگوی ریخ »فاطیه خان « و داستتان رربی »دختر مهربان ستتاره

ایک امر که هردو قصته با شومه به  ها براستام الگوی یراپ است طیه خان  و دختر مهربان ستتارههای فایژوهش بررستی قصته

خوانی شتناستی یراپ ه با ومود داشتتک خاستتگاه و فرهنم متفاوت، دارای ممتامیک مشتترکی هتتتند که با الگوی ریخ 

  الگوی یراپ در هر دو قصتته به ی   که ماابق هاستت  و ایکهای آندارند  هد  ایک یژوهش بررستتی ششتتابهات و شفاوت

ها طبق الگوی ها یانی خویشتتلاریهایی دارند؟ برای ایک منظور ابتدا کوچلتریک ستتاختار آنمیزان استت  یا با ه  شفاوت

های دو درکتی است  و فق  در  ها به ایک نتیجه رستیدی  که هر دو قصته از ردۀ قصتهیراپ استتخرا  شتدند و با بررستی آن

بود، هر هف  شتخصتی   های یراپ ظاهر شتد  از هف  شتخصتیتی که یراپ در الگوی خود کشت  کردهرده قصته  هایلی از آن

های یراپ شقریباً به ها اختال  دارند و شوالی مف  خویشتلاریاما در بامتی خویشتلاری ؛ها نیود یافته است در هردو قصته

 اس    ی  میزان رلای  شده

 ها یراپ، خویشلاری، قصه فاطیه خان  ودختر مهربان ستارهساختارررایی، الگوی   ها:کلید واژه

 مقدمه

  خواستتند ها میوایی یرداختند  آنررایان( مزء نختتتیک رروهی بودند که به ماالا  ستاختارهای رها )صتورتفرمالیتت 

بررستی قرار دهند  فرمالیتت ،  بندی و مورد  صتورت للیی طبقهها را براستام آن بهکنند شا داستتانقالده و قانونی را کشت 

های ایک منبش در ده  اول و دوم ستتدۀ بیتتتت  با نظریه  در قرن نوزده  میالدی ریشتته ررف ؛  در مایگاه ملتبی نظری،

( در روستیه V.Propp( و یراپ)A.I.Nikiforov(، نیلیفورو  )R.M.volkov(، وللو )A.N. veselouskiکتتانی چون وستلوفتتلی)

شود؟ ارر ی   میکردند ایک بود که »چگونه ی  اثر هنری ساختهمیتیک سؤاالشی که ایک رروه مارحبه ثیر رستید  از نخت

باشتتد، آن فرم  یردازی کند، یس باید ی  ستتاختار استتاستتی ومود داشتتتهیایان بدیههای شقریباً بیرونهرو بتواند بهقصتته

 ( 41:  1387چیت ؟« )خدیش،  



ماالاه روای  و ستاختارهای آن یرداختند، افرادی چون ررمام، شودورو ، نن  و برمون  ازمیله ستاختارررایانی که به 

طریقی خاص،  ای استت  از املانات زبانی که بهبودند  »از نظر شودورو ، هیچون ررمام و دیگران، روای  صتترفاً مجیوله

 ( 160:  1383ز،  اند« )اسلولما میع آمدهای از قوالد ساختاربندی زبردستوری ی  براسام مجیوله

شوان شر شتناخته شتده و دتی میهای روستی شومه به اشتلال ازیادرفته، ک شریک دستتاوردهای فرمالیتت یلی از مه 

های کودکان،  ای خاص دربارۀ دلای رونهرف  شحقیر شتدۀ ادبی بود  آنان آثار مهیی در زمین  شتناخ  ایک اشتلال و به

شوان در مبادث  وستی و استالو منتشتر کردند  ریش  ایک شومه به اشلال ساده را میهای فولللوری  و هنرهای مردمی رقصته

ویژه ریشتارد وارنر و روستتاو  شتاید زیر شثثیر آنان در ستدۀ نوزده ، موستیقیدانان آلیان )به  های آلیانی یاف ؛میان رمانتی  

های  های کودکان و قصهی بود که دلای ماهلر( به ایک اشلال شومه زیاد داشتند  شاید آروس  ویلهل  شگ  نختتیک کت

هتای یتای کتاربرد رو امتا بتایتد دانتتتت  کته شومته بته ستتتاختتار ایک آثتار ه   کرد؛لنوان نانرهتای ادبی مارحبته  فولللوریت  را

بندی و شتناخ  ستاختار  ری  و والدیییریروپ، دستتهشتناستی بیشتتر شتد شا آنجا که استلارشییو ، بوراشیشر زبانییشترفته

 ( 144:  1392ای فولللوری  را مو وع اصلی کار خود قرار دادند )ادیدی،  هقصه

از میله    های لامیانه ومود دارد؛ها و قصتههای مختلفی برای بررستی داستتانبا شومه به نظریات نویک نقد ادبی، رو 

چه را   ایک نظریه هرآنشتناستی نظریه روای  است شتناستی که رونه دیگری از ماالاات ستاختارررایانه است   »روای روای 

چته را شیتایز روایتی از روایت  دیگر را هیچنیک هر آن  انتد؛بته ماتابته روایت  در آن مشتتتتر   -هتاو شنهتا روایت -هتاهیته روایت 

 داک  بر شولید و یرداز  روای  استت « )بارت و د و هد  آن شوصتتی  نظام قوالد ویژۀکنمیستتازد، بررستتیمیلک می

 ( 3:1397  هیلاران،

 های لامیانه است   دوزۀشتناستی قصتههای لامیانه شحلی  ستاختیان یا ریخ یلی از وموه مدید در شحقیقات داستتان

ریت  بتا ستتتاختتارررایی بر ماتالاتات فوللو ای دارد  نظریت رایی متایگتاه ویژهرفولللورشتتتنتاستتتی نیز در شحقیقتات ستتتاخت 

 دهد میهای یریان والدیییریراپ او  شثثیررذاری ایک ماالاات را نشانشناسی قصهریخ 

شریک  های ادبیات لامه استت  که با طبیا  و زندری مردم ییوند دارد  اصتتلیشریک رونهشریک و رایجقصتته از برمتتتته

های  های لامیانه رتتترده است   در قصتهصتهکنش در ق  لّق نداشتتک به فردی خاص است   دوزۀویژری آن شتفاهی بودن و شا

یابد  از اشتتتلال و انواع  لامیانه ستتتاختار متک در مه  نولی شقاب  بیک قهرمانی و شتتترارت، نیلی مالق و بدی نیود می

ها ومود دارد  شا ییش از های مک و یری است  که در هی  فرهنم شتود قصتهشواند در نتتب  با روای  بررستیداستتان که می

مایه  ها را براستتام مو تتوع و درونهای یریان والدیییر یراپ، ارلب یژوهشتتگران ایک نوع از قصتتهناستتی قصتتهشتت ریخ 

 کرد ها ارائهصورت ساختارررایانه از قصهای بهبندی شازهکردند و نختتیک بار یراپ شقتی بندی میطبقه

ت یلی آذری و دیگری رربی استت    شتتناستتی میان دو قصتته از دو فرهنم متفاوریخ   هد  ایک یژوهش مقایتتت  

ها برای  کنند، از میله دالی  انتخاب آنمایه و ممتیون مشتتر  و ستیر شقریباً یلتتانی که ایک دو قصته روای  میدرون

از دو فرهنم    ای کهرود  هد  ما یاست  دادن به ایک یرستش است  که: دو قصتهشتیار میشجزیه و شحلی  در ایک مقاله به



شتناستی یراپ باه  شوانند در ییاده کردن الگوی ریخ با ومود داشتتک ممتامیک مشتتر ، چه میزان میمتفاوت هتتتند و 

 باشند؟اشترا  داشته

 تحقیق پیشینۀ

های یریان در نشتتریات للیی و دانشتتگاهی چاپ  شتتناستتی قصتتههای اخیر مقاالت زیادی در راباه با ریخ در ستتال 

شتناستی  (، ریخ 1396یور و مهرانگیز محیودی )های لامیانه بختیاری شتبن  داش شتناستی قصتهاز میله: ریخ   ؛است شتده

شتتناستتی  (، ریخ 1395نقد ادبی )  نام براهییی و ستتیدادید یارستتا فصتت های یریان در زبان کردی ستتید مظهر اقصتته

ادبیات   دوزۀ  در(، و 1389شتناستی هزارو ی  شتب محبوبه خراستانی )(، ریخ 1391های مادویی ایران خدیش )افتتانه

شتتناستتی افتتتانه ماهان مصتتری براستتام نظریه والدیییر یراپ کرد: ریخ ها اشتتارهشوان بدانکالستتی  ازآثاری که می

شتناستی  روای (، الگوی ستاختارررایی والدیییر یراپ و کاربردهای آن در  1395نیا )ستیدمرشمتی میرهاشتیی و زهرا ستاادشی

های آذری را براستتام اما یژوهشتتی که قصتته  ؛( و    1387نی و هومک ناظییان )دمنه( خلی  یرویو)چند دلای  از کلیله

شواند نختتتیک نیونه  است  و ایک یژوهش میکند، شاکنون صتورت نگرفته، یا دداق  مؤل  مشتاهده نلردهالگوی یراپ بررستی

 شود  در ایک دوزه محتوب

 فرمالیسم و ساختارگرایی  

ای  ها، ادبیات صتترفاً متتت لهومود آمد  به التقاد فرمالیتتت اول در روستتیه بهملتب فرمالیتتت  در خالل منم مهانی  

شتناستی نگریتت   آنان اثر ادبی هاست  و باید به آن از دید زبانشوان رف  که زبان ادبی یلی از انواع زبانزبانی است  و می

بر فرم باشتتتد نه بر محتوا  به نظر   دانتتتتتند و ماتقد بودند که در بررستتتی اثر ادبی شلیه بایدرا شتتتل  )فرم( محی می

های روستی، »کار ماالاه ی  اثر ادبی کشت  قوانیک درونی اثر از راه شتناخ  و مناستبات لناصتر زنده آن است « فرمالیتت 

ها از نختتتتیک کتتتانی بودند که به ماالاه روای  و ستتاختارهای روایی یرداختند   (  فرمالیتتت 9:  1383)خراستتانی،  

ملتب نوینی در ماالا  ادبی   1914ه هیراه ویلتور اشتتلولوفتتتلی و میخایی  باختیک در ددود ستتال  »والدیییر یراپ ب

 ( 9:1384  شد« )ادیدی،بنیان نهادند که بادها فرمالیت  نامیده

کنند و شتل  للیی و ستاختارمند  ها را براستام آن بررستیکنند شا داستتانخواستتند شا الگو و فرمولی کشت ها میآن

 نگرد و با رها کردن مصتدا،، بررستی خودکنند  »فرمالیتت  متون ادبی را از دیدراهی»ستاختاری« میها شرستی برای آن

یا در بیشتتر آثار ، قوانیک   ریرد؛ای افتراقی در نظر نییدیدهلنوان یویژه مانا را بهاما به  دهد؛نشتانه را مورد شومه قرار می

لنوان ملتبی  (  فرمالیتتت  به134-135:  1392کند« )ایگلتون،نییبررستتی  ای متون ادبی رانر  و ستتاختارهای شتتالوده

شتنام بود که ییوند اصتلی  های روستی، یانی رومک یاکوبتتون زبانررف   »یلی از فرمالیتت نظری در قرن نوزده  ریشته

ررستی رواب  و لناصتر  (  ستاختارررایی به رو  للیی ب135میان فرمالیتت  و ستاختارررا امروزیک را برقرار کرد« )هیان:  

رویند  »از دیدراه شاریخی دستتتاوردهای ستتاختارررا در زمین  ستتخک هنری را به دو بخش درونی و ستتازندۀ ی  متک می

های روسی  ررف  و قلب آن آثار فرمالیت ( مبادای که در نختتیک نیی  ایک سده ]سدۀ بیتت [ شل 1کنند:  شقتی  می

ای منظ  و رونه، بیشتتتر در فرانتتته، به1950( مبادای که از ده  2اثر هنری بود   شریک نلت  مورد بحث آن شتتل و مه 



است « یاف  که روالن بارت آن را »بررستی ستاختاری متک« نامیدهشتد و به روشتی شازه در بررستی متون دست دقیق ارائه

، فردینان دوسوسور در ارویا شلوفا  شناسی ساختاریرذار زبان(  ایک ملتب با شثثیر از نظریات بنیان180:  1392)ادیدی،  

 شد   

به لبارشی در    ریرند؛را خار  از متک در نظر نییدنبال بررستی رواب  امزای ی  متک هتتتند و لناصتر  ستاختارررایان به

ها کند و به آنمیشتان را مشتخ هاست  که ماهی بلله رواب  میان آن  ؛خودی خود التبار ندارندایک نوع بررستی لناصتر به

: 1382برد )شودورو ،  ظاهر یلتتان ییشوان به شفاوت میان آثار بهدهد و از طر  دیگر با بررستی ستاختارها میشتل  می

شوان (  در ساختارررایی محقق آزاد اس  که شجزیه و شحلی  خود را محدود به متک سازد  درواقع در ساختارررایی می106

 کرد   شنها به متک بتنده

مای بررستی متک )قصته( از روی یراکندری مارافیایی و انتشتار آن، با شقایع متک به ژوهشتگر بهدر ستاختارررایی، ی

رو و شتخصتیتش و محتوای قصته و مخاطب آن ندارد و شیام  کند و شومهی به قصتهمیها کار خود را شتروع  امزای ستازای آن

 شود میت ساختارررایان محتوبشریک ماالااشناسی یلی از مه شومه او متک اس  فارغ از هرچیزی  ریخ 

شتناستی  کار برد که اصتاالدی زیتت ها بهبندی قصتهشتناستی را برای شقتتی نختتتیک بار والدیییر یراپ اصتاالح ریخ 

شتناستی یانی  شتناستی اصتاالح ریخ ها  در ریاهیانی بررستی و شتناخ  ریخ  -morpholgy  -شتناستیاست : »وانۀ ریخ 

(  مشتهورشریک اثر 53: 1397ها با یلدیگر و با ک  ریاه« )یراپ،  دهندۀ ریاه و ارشباط آنبررستی و شتناخ  امزاء ششتلی   

یانی شوصتی     ؛یریان روستی« است های  شتناستی قصتهاست  »ریخ ثیر زیادی در نقد نویک ادبیات مهان داشتتهیراپ که شث

 ها با یلدیگر و با ک  قصه ی امزای سازای آنها بریایهقصه

 والدیمیر پراپ

یترزبورگ از ی  خانواده اصتالً  در شتهر ستک  1895( در آوری   Vladimir Yakovlevich Proppلویچ یراپ )الدیییر یاک و

  الا  رشتتت  فقه  از آنجا در یترزبورگ بود؛دانشتتجوی دانشتتگاه ستتک  1913-1918های طوفانی  دنیا آمد  در ستتالآلیانی به

: 1397رردید  کار خود را با مالیی زبان آلیانی و روستتی در دبیرستتتان آراز کرد )یراپ،  التحصتتی   روستتی و آلیانی فارغ

 های لامیانه به چاپ رساند شناسی قصهنام ریخ اولیک کتاب خود را به 1928(  وی در سال  20

شتناستی خواند  او رو کار  را ریخ از ایک  ها انجام داد؛ستام قوالد صتوری آنبندی آثار فولللوری  را برایراپ دستته

ها و مناستبات ایک واددها با یلدیگر و با دهندۀ آنها بر استام واددهای ششتلی ایک اصتاالح را به مانای »شوصتی  دلای 

کند: »یلی صورت که اهیی  اساسی  (  یراپ ادبیات شفاهی را دو بخش می144: 1392کار برد )ادیدی،  ک  دلای « به

که اختیاری است ، خاطر آنشتناستی است  و دیگری محتوای اختیاری که درست  به  ریخ دارد؛ زیرا قاب  شجزیه و شحلی

ستتاختارررا به یلی      ررایی استت    شتتود  ایک نلته چلیدۀ شفاوت میان ستتاختارررا و صتتورتمیاهیی  کیتری بدان داده

ا از ی  سرشتند و شابع ی  نوع شجزیه نگرد  صورت و محتولنوان امر واقع و ملیوم نییلنوان امر ذهنی و به دیگری بهبه

بندی کرد  برخال  یژوهشگران ییش از  صتورت ستاختارررایانه شقتتی ها را به(  یراپ قصته73-74:  1371و شحلی « )یراپ،  

های  او در ی  قصته کارهای مشتابه به شتخصتی   مایه بود  به لقیدۀمو توع و درون  ها لیدشاً برمبنایبندی آناو که شقتتی 



قصته براستام خویشتلاری قهرمانان میتتر شتود  یراپ برای    شتود شا ماالا ه ایک امر ستبب میشتود کمینتتب  داده  مختل 

کرد و ستت س به بررستتی ها را کشتت شریک وادد ستتاختاری آنها ابتدا کوچ  بررستتی و شجزیه و شحلی  ستتاختار داستتتان

های یریان روسی را »خویشلاری«  مزء ستازای قصه  چگونگی شرکیب ایک واددها در الگوی ستنتی یرداخ   وی کوچلتریک

نامد  از نظر یراپ »خویشتلاری یانی لی  شتخصتیتی از اشتخاص قصته که از نقاه نظر اهییتی که در مریان قصته دارد  می

های روستتی رردآوری  قصتته از مجیول  مارو  قصتته(  یراپ یس از شجزیه و شحلی  صتتد  82:1397  شتتود« )یراپ،شاری  می

 یاف  به سی و ی  خویشلاری دس   افاناسی ،

اند ستامان  ای که آمدهها در قصتهها را از دیدراه مانای اولیه آنای از کنشیراپ مفهوم کارکرد ]خویشتلاری[ یا مقوله

بر ایک باور بوده که   های یریان )روستی(اند؛بنیادیک قصتهاست  که لناصتر  و ی  کارکرد ارائه دادهبخشتیده و فهرستتی از ستی

آیند،  ای میکه چه شیاری از کارکردها در قصهنظر از ایکنیاز و برکنار نیت  و صر کارکردی از کارکردهای دیگر بیهیچ  

اند و از آن هیواره شام  کارکرد کیبود یا شرارت  -هاو شاید هیه داستان-هاها هیواره ثاب  و یلتان اس  و قصهشوالی آن

شتدن کیبود یا شترارت و رهایش یا ازدوا ( مورد استتفاده قرار یش )یانی برطر لنوان رشتاستوی کارکرد دیگری که بهبه

(  در الگوی یراپ بار داستتتان دول محور کارکرد یا خویشتتلاری  5:1397کنند )بارت و هیلاران،ریرد، ییشتتروی میمی

ی یانی لی   های بنیادی قصته هتتتند، »خویشتلارهای قصته ستازههاست  و به لقیده او خویشتلاری شتخصتی شتخصتی 

 (   82:1397شود« )یراپ،  نظر اهییتی که در مریان لیلیات قصه دارد شاری  میشخصیتی از اشخاص قصه که از نقاه

 صورت اس :بندی کرده بدیکاس  و به اختصار قالدهها به دس  آوردهای که یراپ یس از شحلی  خویشلارینتیجه 

ها را که چه کتتی آندهد و از ایکمیار را در ی  قصته ششتلی لناصتر ثاب  و یاید  ،های اشتخاص قصتهخویشتلاری -1

 های بنیادی قصه هتتند؛ها سازهآنیذیرند، متتق  هتتند  یا چگونه انجام می  دهد،میانجام

 های یریان آمده، محدود اس ؛ر قصههایی که دخویشلاری  شیارۀ -2

 ها هییشه یلتان اس ؛الی خویشلاریشو -3

 ( 82-84مه  ساختیان از ی  نوع هتتند )هیان:های یریان از هیه قصه -4

شتوند: لناصتر ثاب  و لناصتر متایر  »لناصتر ثاب ، لناصتری هتتتند  لناصتر قصته در الگوی یراپ به دو دستته شقتتی  می

کنند  ایک لناصترهیان امزایی هتتتند که ستاختارررایان به منظور یافتک  که ییوستته در دلای  ومود دارند و شاییر نیی

نامند و لناصتر متایر لناصتری هتتتند که در  ها را »خویشتلاری« مییردازند و آنبه شحلی  ستاختارررا ی  اثر میها آن

ها و ها، نام و صتفات آنشتخصتی شوان به ها از دلای  ومود دارد  از ایک لناصتر میکنند و املان دذ  آندلای  شاییر می

 (   56-57:  1389کرد« )یارسا و صلواشی،  رونه موارد اشارهایک

(  a( یا کیبود و نیاز )Aشتناستی یرایی قصته را باید »اصتاالداً آن بتت  و شاوری دانتت  که از شترارت)از نظر ریخ 

های دیگری که به لنوان سترانجام و ( یا به خویشتلاریwهای میانجی به ازدوا  )شتود و با رذشت  از خویشتلاریشتروع می

 ( 183:1397انجامد« )یراپ،  اس  میشدهکار ررفته  خاشیه قصه به



 ( مورد اول بدیک قرار اس : 7اس  هف  )وی  خویشلاری که وی برای الگوی خود مارح کردهاز سی 

شتتود  )شتتل   میقهرمان قصتته از کاری نهی(  γنهی )-2کند   المتتای خانواده، از خانه ریب  می ( یلی ازβریب  )-1

یردازد   شریر به خبرریری می(  εخبر ریری )  -δ( 4(نقی نهی -3رردد(  ییشنهاد ابراز می  صورت امر یاای از نهی بهوارونه

ا  را کوشتد قربانی( شتریر می𝜂فریبلاری )  -6آورد   میدست ا  بهشتریر اطاللات الزم را درمورد قربانی(  ζخبر دهی )-5

لذا ناآراهانه به   د؛خورقربانی فریب می(  θهیدستتی )-7یابد  بفریبد شا بتواند بر او یا چیزهایی که به وی شالق دارد، دست 

 کند   میدشیک خود کی  

ییچ قصته شتوند که برای ورود به فاماه یا ررهمیآیند و بخش مقدماشی قصته نامیدهها یس از و تای  آرازیک میایک 

و میلک است  در میانه و یایان  ها مای ثابتی ندارند  رردد  ایک خویشتلاریمیشتود مقدمه محتتوبکه با شترارت آراز می

 ها ظاهر شوند  قصه

 ند از:اهای بادی به شرشیب لبارتخویشلاری

ای قتتی   ستازد  وقتی قصته( شتریر به یلی ار المتای خانواده صتدمه یا مرادتی وارد میAشترارت یا نیاز و کیبود )  -8

(  Bمیانجیگری، رویداد رب  دهنده )-α( 9(شتتود   »شتترارت« را ندارد، ارلب متتتتقییاً با کیبود یا نبودن چیزی آراز می

ریرد که به مقابله یردازد   کند یا شصتیی  میمورر موافق  میو( متت Cمقابله آرازیک )-10شتود   مصتیب  یا نیاز للنی می

شتتود، مورد  ( قهرمان آزمایش میDنختتتتیک خویشتتلاری بخشتتنده )-12روید   ( قهرمان خانه را شر  می↑لزیی  )-11

متادویی یتا یتاریگری را دریتافت  دارد    کته وی وستتتیلت ، کته راه را برای ایکهتاریرد و متاننتد ایکو مورد دیلته قرار مییرستتتش  

شدار  یا  -14دهد   می( قهرمان در برابر کارهای بخشتتتندۀ آینده واکنش نشتتتانEواکنش قهرمان )-13ستتتازد   هیوار می

( قهرمان  Gانتقال ملانی/ راهنیایی )-15آورد   دست  میمادو را به( قهرمان اختیار استتفاده از شتیء  Fدریاف  شتیء مادو )

( قهرمان و شریر به Hکشیلش )-16شود   شتود یا راهنیایی میمیموی آن است  انتقال دادهوبه ملان چیزی که در متت 

شتتریر شتتلتتت     (Іییروزی )-18کنند   ( قهرمان را داغ میЈداغ کردن/ نشتتان رذاشتتتک )-17یردازند   نبرد شک به شک می

(  ↓ بازرشت ) -20یذیرد   ( بدبختی یا مصتیب  یا کیبود آراز قصته التیام میKکارستازی مصتیب  یا کیبود )-19خورد   می

- 23کننده   ( رهایی قهرمان از شتتر شاقیبRsرهایی)-22شتتود   ( قهرمان شاقیب میPrشاقیب )  -21رردد   قهرمان باز می

( قهرمان دروریک  Lیایه )ادلاهای بی  -24رستد   به خانه یا سترزمیک دیگر می( قهرمان ناشتناخته  Oستیدن به ناشتناختگی)ر

(  Nد  متتت له )  -26شتتود   می( انجام دادن کاری دشتتوار از قهرمان خواستتتهMکار دشتتوار)  -25کند   یایه میادلای بی

( قهرمان  EXایی )رستو  -28شتود   می( قهرمان شتناختهQشتناختک )  -27شتود   میریرد و مشتل  د ماموری  انجام می

( شتریر Uمجازات )-30کند   ( قهرمان شتل  و ظاهر مدیدی ییدامیTشاییر شتل  )-29شتود   دروریک یا شتریر رستوا می

  87-143:  1397نشتتتیند )یراپ،کند و بر شخ  یادشتتتاهی می( قهرمان لروستتتی میWلروستتتی)-31شتتتود   میمجازات

 باشلخی ( 



ای از کنش یا رروهی از کارکردها  شناسایی کرد که »هری  با قلیرو ویژهها  هیچنیک یراپ هف  شخصی  در ایک قصه

شتود( و یدر  انابا، دارد: قهرمان)متتتجورر یا قربانی(، شتریر، شتاهزاده خان  )فردی که در یی وی به متتتجو یرداخته می

 ( 5:1397او، رتی  کننده، بخشنده، یاریگر و قهرمان دروریک« )بارت و هیلاران،

( شروع a( یا کیبود و نیاز )A( را اصاالداً آن بت  و شاوری دانت  که از شرارت )Skàzka)شوان قصه اپ »میاز نظر یر

های دیگری که به لنوان ستر انجام و خاشیه  (، یا به خویشتلاریWهای میانجی به ازدوا  )شتود با رذشت  از خویشتلاریمی

طور کلی التیام و  یا به ( یا منفا  و برد؛Fایانی راهی یادا  )های یانجامد  خویشتتلاریاستت ، میکارررفته شتتدهقصتته به

(  xodرونه بتتت  و شحول در قصتته را ما اصتتاالداً درک  )هاستت   ایک( و مانند ایکRs(، فرار از شاقیب )Kمبران مافات )

لک استت  چندیک  آفریند، ی  قصتته میای میبار مدیدی، هر کیبود نیاز مدیدی درک  شازهای   هر لی  شتترارتنامیده

هایی را که قصتته از آن  کنی ، ییش از هر چیز باید شاداد درک باشتتد  ما وقتی متنی را شجزیه و شحلی  میدرک  داشتتته

ها  ها به چهار رده از درک  قصتهبندی قصته(  یراپ در شقتتی 183-184:  1397است ، مایک ستازی « )یراپ،  ششتلی  شتده

)کار دشتوار و د     M-N)کشتیلش و ییروزی(؛ بتت  از طریق خویشتلاری   H-Iیاف : بتت  از طریق خویشتلاری  دست 

  ها ی  از ایک؛ و بت  بدون هیچH-Iو  M-Nمت له(؛ بت  از طریق هردو خویشلاری  

 بحث و بررسی 

هتایی در میتان لتامته مردم  ویژه اردبیت  استتت  کته بتا شفتاوتهتای مارو  آذربتایجتان و بتهاز قصتتته  ،قصتتت  »فتاطیته ختان «

شثلی  صتید بهرنگی و بهروز دهقانی چاپ چهارم  1و2ملد  های آذربایجان  شتود  در ایک مقاله مبنای قصته، کتاب قصتهمینق 

 انتشارات نی  خواهد بود  1357سال  

 »فاطمه خانم« قصۀ  خالصۀ

اس  فاطیه خان   مادر  کردند و دختری داشتند به ای زندری میهای قدی  در یلی از مناطق آذربایجان خانوادهدر زمان

کرد  فاطیه راو زرد و خروستتتی داشتتت  که  بود که با فاطیه ما  کلف  رفتار میبود و یدر زن دیگری ررفته فاطیه مرده

دهتد  داد  روزی نتامتادری مقتداری ینبته بته فتاطیته میکرد و رتاو زرد فتاطیته را دلتداری میهتا درد و دل میموقع نتارادتی بتا آن

های  برد  ییرزن باد از یرستیدن چند ستؤال و شتنیدن یاست وزد و آن را به خانه ییرزنی میتتد، باد شندی میشا باالی ش ه بری

ریرد شا دختر  دهد  نامادری با دیدن فاطیه شصیی  میمیشیریک از فاطیه، برای قدردانی از او راه زیباشر شدن را به او نشان

شر ه   آید و زشتتت د، اما دختر نامادری از لهده آزمایش ییرزن برنییخود  را نزد ییرزن بفرستتتتد شا او ه  زیباشر شتتتو

کنتد بته بهتانته شوصتتتیته طبیتب برای درمتان درد   فتاطیته طبق  شتتتود  نتامتادری برای انتقتام از فتاطیته رتاو او را ذب  میمی

اما    ؛روندلروستی میکند  با الالن خبر لروستی یتتر یادشتاه هیه به های او را در آخر  دفک میراهنیایی راو استتخوان

طلبد و راو طبق قول خود  در سته شتب سته دست  لبام در سته فاطیه امازۀ رفتک ندارد و بنابرایک از راو زرد کی  می

کند  می  رود، میای  را شیفت  رق  خود کند و او به لروسی میمیها برای فاطیه آمادههایی به هیان رنم رنم با اسب

افتد  موقع  های یادشتاه میما در ستومیک شتب موقع بازرشت  لنگه کفشتش در دو  آب استبا  شتناستد؛و کتتی ه  اورا نیی

رردند و فاطیه که شوست   شتود  شیام شتهر را میمیشتود و شصتیی  به یافتک صتادبش ررفتهها کفش ییدامیآب دادن استب



و یتتر شتاه قصتد بردن او به قصتر  خورد  شتود و کفش به یایش میاست  با کی  خروم ییدا مینامادری در شنور ینهان شتده

اد دختر خود  را به قصتتر  شتتود به ایک بهانه که مادر باید دختر را به خانه هیتتتر ببرد  روز بکند  نامادری مانع میرا می

شتتود و یتتتر یادشتتاه او را به هیتتتری خود   میرود و بار دیگر به کی  خروم فاطیه یافتهنقشتت  او لو می  فرستتتد؛می

 اس :بندی شدهیب روای  قصه شیارهها به شرشکاریدر زیر خویش  شوند؛مادری و دختر  ه  مجازات میآورد و نادرمی

بود کته او را نتام فتاطیته ختان   متادر فتاطیته ختان  مرده بود و یتدر  زن دیگری ررفتتهدر روزرتاران قتدی  دختری بود بته-1

هتا بتا او رفتتار  لس فتاطیته، ایک زن دختری داشتتت  کته متاننتد شتتتاهزادهکرد و متاننتد کلفت  بتا او رفتتار می کرد برلاذیت  می

نتامتادری روزی مقتداری ینبته بته    -3زدنتد   هتا در  میفتاطیته خروم ورتاو مهربتانی داشتتت  کته بتا او مات  آدم-  2کرد می

ها را با خود به و ینبهوزد  نارهان باد شندی می  -4رود   ها را ررفته و میدهد شا سترکوه آن را بریتتد فاطیه ینبهفاطیه می

ییر زن قبول  -6خواهد  هایش را میزبانی ینبهرود و با شتیریکدنبال باد به خانه ییرزن میفاطیه به-5برد  خانه ییرزنی می

اول بگو خانه مک شییز است  یا خانه مادرت؟ فاطیه:  -7هایش ینبه او را یس بدهد،  کند در لو  مواب دادن به ستوالمی

های  درست   الییرزن: داالکه به ستؤ-8موهای شتیا   وم موهای مک شییز است  یا مادرت؟ فاطیه: مالوم است   خانه شتیا  د

بینی در ستفید دیام کک، با ستیاه موها و ابروهای  را بشتوی و با قرمز لب آب می مواب دادی موقع بررشتتک سته شا چشتی 

در بازرشت     -9درخشتد   شتود و ماه زیبایی ه  بر ییشتانیش مییدهد و زیباشر مات را  فاطیه شیام کارها را انجام میو رونه

فردا دخترخود  را با   -10زند که فاطیه زیباشر از رذشتتته شتتده استت  کت  مفصتتلی به او مینامادری از دتتتادت ایک

دختر   -12  شتودهیان اشفا، برای او ه  شلرار می  -11کند   ها الزم را به او میفرستتد و ستفار مقداری ینبه به کوه می

ییرزن به -13کند   دهد و خانه و موهای مادر  را شییزشر از مال ییرزن شوصتی  میادبانه مواب میهای ییرزن بیبه ستؤال

  - 14ا  بزند   روید موقع بازرشت  در چشتیه ستیاه دیام کند و با قرمز موهایش را بشتوید و ستفید را به لب و رونهاو می

ریرد از فاطیه انتقام  بود و چیز زشتی ه  از ییشانیش روییده شصیی  میشر از قب  شدهنامادری با دیدن دختر  که زش 

نامادری خود  را به مریمی زد و به شوهر  رف  طبیب دوای  -15ها زیرستر راو اس   کند هیه آنبگیرد چون فلر می

ه را ذب  کنند  فاطیه مامرا را به ها شصتیی  ررفتند راو فاطیآن-16است    درد  را خوردن روشت  راو زرد ششتخی  داده

هایش را در  ها شل  خواهدبود و استتتخوانروید او بیشتتتر از هیه از روشتتتش بخورد چون برای آنراو رف  و راو به او می

روزی لروستی    -17ها بگوید  فاطیه مانند رفته راو لی  کرد   کند  هروق  مشتللی داشت  به استتخوانزیر آخور  دفک

های راو، استبی ستفید و استتخوان-18برند  روند و فاطیه را با خود نیید نامادری و دختر  به لروستی مییتتر یادشتاه بو

کنند که ی  میبش یراز اشتترفی و میب دیگر یراز خاکتتتتر استت  و فاطیه به لروستتی میلبام ستتفیدی برای او آماده

ها  کند  لبامی و اشترفی را به طر  مردم یرت میرقصتد و موقع بازرشت  خاکتتتر را به چشت  نامادرما میرود  در آنمی

  - 20رود   شتود و فاطیه با لبام زرد و سترب به مهیانی میدو شتب دیگر مامرا شلرار می-19کند   کند و ینهان میرا می

ها کفش را یتتر کوچ  شتاه موقع آب دادن استب  -21افتد   شتب ستوم موقع بازرشت  لنگه کفش طالییش در چشتیه می

آیند نامادری فاطیه را در شنور ینهان  کنیزها به خانه فاطیه می  -22ریرد صتتادب آن را بیابد   کند و شصتتیی  میییدا می

و   کنتدخورد  خروم قوقولی قوقو مینیی  کفش بته یتای او  -24آورد   دختر خود  را برای امتحتان کفش می-23کنتد   می



کند خود  باید دختر را به خانه داماد ببرد  نامادری ادلا می  -26یابند   فاطیه را می  -25دهد   میمای فاطیه را نشتتتان

شتتتاهزاده    -29برد  کند و دختر خود  را میفاطیه را دوباره در شنور زندانی می-28کند   یتتتتر یادشتتتاه قبول می  -27

کنند   در صتتحرا رها میبندند و  نامادری و دختر  را به دم قاطر می  -30کند   فهید و دوباره فاطیه را از شنور ییدا میمی

 کند شاهزاده با فاطیه خان  لروسی می  -31

 توضیحات جدول

 اند ( مشخ  شده*ها با لالم  )خویشلاری-1

 های مختل  ی  خویشلاری اس  دهندۀ شنوع و شل ها نشانکوچ  باالی برخی خویشلاری  شیارۀ  -2

ها با یلدیگر استتت  و هرچند شلام  و ییشتتترف   کاریمتقاب  خویشرویداد رب  دهنده از لناصتتتر کیلی برای ییوند -3

کاری به خویشتلاری دیگر دارای اهیی  است  که در مدول با به لحاظ ییوند ی  خویش  ،کنندلیلیات قصته را شاییک نیی

 اس  ( مشخ  شده§نشانه )

های ی  قصته را بر صتفح   یشتلارییانی ارر کتتی بخواهد هی  خو ها در قصته است ؛کاریه شرشیب خویشنیودرار قصت -4

 شود میکارذ بیاورد چنیک نیودراری داص 

 فاطیه خان   شناسی قص   ریخ 1مدول

 

 

 

 

 

 عناصر

 

 

 

 

 

 

 عناصر

 

1 α رویدادرب  دهنده § 17  و ای  آرازیک  

شدار  یا دریاف  شتتتیء  viF 18  رویداد رب  دهنده § 2

 مادو

* 

3 γ2 وδ   نتهتی وارنتته  شتتتلتت  

صتتتورت امر و نقی  بته

 نهی

* 

* 

رتان  ستتته هتایدهنتدهرب   19

 شده

 

  دهندهرویداد رب  § 20  رویداد رب  دهنده § 4

 * نیاز α1 21 * لزیی  ↑  5

 * شرارت A12 22  رویداد رب  دهنده § 6

7 2D 
1E 

نختتتتیک خویشتتلاری  

 بخشنده

 واکنش قهرمان

* 23 𝜂 فریبلاری * 

8 1F   شدار  یا دریاف  شیء

 مادو

رتان  ستتته هتایدهنتدهرب   24 *

 شده

 

ری 
کا

یش
خو

 

ری 
کا

یش
خو

 

... 
 .. . 

ره 
ما
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نه 
شا

 ن

ره 
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نه 
شا

 ن



 * رسوایی EX 25 * بازرش  ↓  9

10 12A 26 * شرارت 𝜂 فریبلاری * 

 * هیدستی θ 27  رویدادرب  دهنده § 11

12 2D 
1E 

نختتتتیک خویشتتلاری  

 بخشنده

 قهرمانواکنش  

* 28 A15 شرارت * 

13 F   شدار  یا دریاف  شیء

 مادو

* 29 10K   کتارستتتازی مصتتتیبت  یتا

 کیبود

* 

14 17A شرارت * 

15 𝜂 30 * فریبلاری U مجازات * 

16 f9   شدار  یا دریاف  شیء

 مادو

* 31 W لروسی * 

 او اع زندری فاطیه ا  و شو یحاشی درباره  مارفی فاطیه خان  و خانواده و ای  آرازیک

  فاطیه خان ، نامادری و دختر ، ییر زن، راو  1درک    هاشخصی 

   یتر شاه، فاطیه خان ، نامادری، خروم، دختر نامادری 2درک   

  2γFVI_     __        _______  .1 شرکیب درکتی

2.                                                    α1W _______________   

 γ2 δ  ↑  1F 1E 2D  ↓ 17F A 1E 2D 12A 𝜂 f9 FVI .1 نیودرار

2. α1 A12  𝜂  𝜂  EX θ  A15W U 10  K   

  

 

 

 هادختر مهربان ستاره

های داستتان کوشاهی است  که شوست  ستازمان  کتابلو از ستری  ها شرمیه بیژن ردی داستتان کوشاه دختر مهربان ستتاره

ای از هشتتاد و شتش لنوان کتاب  های طالیی مجیولهشتد  کتابهای طالیی وابتتته به انتشتارات امیرکبیر منتشترمیکتاب

کرد  قصت   منتشتر می  1340-1350های  های مهان را در طول ستالها و قصتهدر قاع رقای است  که مشتهورشریک داستتان

چاپ اول و در ستال    1346های  از هییک مجیوله است  که بدون نام نویتتنده در ستال  59  ۀان ستتاره با شتیاردختر مهرب

 دومیک چاپ آن منتشر شد   1354

 خالصه داستان 

نامادری با    کردند کهمیدختر نامادریش زندریدر منگ  انبوهی و در ی  کلبه کوچ  دورشا به هیراه نامادری و ماری  

کند و نامادری دورشا را برای آوردن ال  به نزد فرمانروای  کرد  روزی ماری هوم شتیرینی میها رفتار میدورشا مانند کلف 

خاطر   کند و بهیذیرد ال  را به او بدهد  دورشا قصتتر را شییز میشییز کردن قصتتر میفرستتتد  فرمانروا در لو   ها میرربه

ها  کندرا از فرمانروای رربهریرد و چهرۀ او را زیباشر میای درخشان که بر ییشانیش قرار میرفتار درست  و مهربانیش ستاره



ادبی و رتتتاخیش  اما ماری برای بی  ؛فرستتدال  می  ریرد  نامادری به طیع زیبایی دورشا، ماری را برای یس دادنهدیه می

فرستتتد شا طای   روید  نامادری برای انتقام از دورشا اورا به منگ  میشتتود و دم یژمردۀ االری بر ییشتتانیش میمجازات می

نامادری ماری را  رود   ها میآن  اده برای خواستتگاری دورشا به کلب کند  شتاهزمیررگ شتود، دورشا با شتاهزاده لویال مالقات

شتود  شتاهزاده  دارد و ماری رستوا میها یرده از نیرنم نامادری برمیفرستتد، فرمانروای رربهمای دورشا هیراه شتاهزاده میبه

ستازد و دورشا را نجات  ها مادوی نامادری را باط  میرردد و به کی  فرمانروای رربهها باز میبرای نجات دورشا به کلبه آن

 کند ا او لروسی میدهد و بمی

 هاها بر اساس خویشکاریتحلیل داستان دختر مهربان ستاره         

های  نامدر کنار منگ  انبوهی که یر از دیوانات زیبای کوچ  و بزرگ بود، در ی  کلبه روستتایی دو دختر موان به-1

دال و  برللس ماری هییشتته اخیو و بی  اما داشتتتنی بود؛ا بتتتیار شتتیریک و دوستت کردند  دورشدورشا و ماری زندری می

  - 2کرد بود  ایک زن با دورشا مانند کلف  رفتار میبود و یدر  زن دیگری ررفتهلصتبانی بود  دورشا مادر  را از دست  داده

نتامتادری باتد از ییتدا نلردن الت  دورشتا را برای آوردن الت  بته قصتتتر    -3کنتد   در یت  روز بهتاری متاری هوم شتتتیرینی می

فرمانروا به شترطی دا تر است  ال  را به او بدهد که دورشا  -5رود   دورشا به قصتر فرمانروا می-4فرستتد   ها میروای رربهفرمان

هتا بته او  فرمتانروای رربته  -7یزد   هتای فرمتانروا رتذا میکنتد و برای بچتهدورشتا قصتتتر را شییز می-6شیتام قصتتتر او را شییزکنتد 

دهد و با شنیدن  کار را انجام مینگرداند مگر با شنیدن بانم دلشاد خروم  دورشا ایککند در شیام راه سر  رابرسفار  می

نامادری با دیدن دورشا  -8شتود   ای درخشتان نیز بر ییشتانی او ظاهر میشتود و ستتارهمیصتدای خروم بر زیبایی او افزوده

کند و از اشا،  و هدیه داده بود از شنش خار  میهایی را که فرمانروا به اشتود و باد از کت  مفصتلی لبامبتتیار لصتبانی می

افتد که دختر خود  را برای یس دادن ال  بفرستد شا او ه  مانند دورشا زیباشر  نامادری به ایک فلر می-9کند   بیرونش می

ا ماری با  ام  ؛دهدمیفرمانروا هیان شتروط را برای ماری شترح  -11فرستتد   های بتتیار ماری را میباد از ستفار -10شتود  

رود و او به ماری ستتفار   صتتب  فردا ماری برای ررفتک یادا  نزد فرمانروا می-12زند   ها ستترباز میادبی از انجام آنبی

کار را  کند در راه ارر آواز رینا  خروستتی را بشتتنود باید دستت  به زمیک زده و بر ییشتتانی خود بلشتتد  ماری ایکمی

روزی  -14خورد دورشا را نابود ستازد   نامادری با دیدن دختر  قتت  می-13روید   ش میدهد و دم االری از ییشتانیمیانجام

شتتتود و نتامتادری برای نتابود کردن دورشتا او را برای آوردن هیزم بته منگت  خبر آمتدن ررری هتار بته منگت  خبرستتتاز می

وقت  ییش دورشتا آن را از شلته  امتا یت  شتتتیر کته چنتد    کنتد؛رود و ررگ بته او دیلته میمی  دورشتا بته منگت -15فرستتتتتد   می

دورشا با شتاهزاده لویال که هیان روز برای شتلار به -16یابد   کشتد و دورشا نجات میبود ررگ را میشتلارچیان نجات داده

نامادری یس از  -18رود   شتتاهزاده فردای آن روز به خانه دورشا برای خواستتتگاری می-17کند   بود مالقات میمنگ  آمده

دهد فردا دختر   بنابرایک قول می  ؛مای دورشا به لقد شتاهزاده درآوردکشتد شا دختر خود  را بهنقشته می  فهییدن مامرا

کند و دختر خود  را با یوشتتاندن لبام ررانبها و  دورشا را در ستترداب خانه زندانی می-19آماده کرده به قصتتر بفرستتتد   

رود و  ردا شتاهزاده با خدم و دشت  برای بردن دورشا میف -20کند   کشتد، آماده لروستی میشوری  تخییی که بر ستر  می

شتتود و مامرای  ها در کالتتتله ظاهر میدر راه فرمانروای رربه  -21کند   مای دورشا ستتوار کالتتتله مینامادری ماری را به



نامادری با  -23رردد   ها بازمیآن شتتاهزاده برای نجات دورشا به خان   -22کند   نقشتته نامادری را برای شتتاهزاده فا  می

ها و قایق و شتیشتیر  شتاهزاده با کی  فرمانروای رربه  -24شتود  مادوی مادورر منگ  مانع از ورود شتاهزاده به خانه می

دهد   کشتتد و دورشا را نجات مینامادری را می-26آید  از لهدۀ مادوی نامادری برمی  -25دهد   ستتحرآمیزی که به او می

 کنند د و با ه  لروسی میبرشاهزاده دورشا به قصر می  -27

 هادختر مهربان ستاره  شناسی قص   ریخ 2مدول
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1 α 14  صحنه آرازیک γ2 
A13 

صتتورت  شتتل  وارنه نهی به

 امر و شرارت

* 

* 

2 α5 9 15 * کیبود یا نیازRs رهایی * 

3 γ2 
 

نتهتی   وارونتته  شتتتتلتت  

 صورت امربه

  رویداد رب  دهنده § 16 *

17 α1 کیبود یا نیاز * 

4 δ 18 * نقی نهی 𝜂 وθ فریب و هیدستی * 

5 1D   نختتتتتیک خویشتتتلاری

 بخشنده

* 19 § 
A12 

  رویداد رب  دهنده و شرارت 

* 

6 E رویداد رب  دهنده § 20 * واکنش قهرمان  

7 F  شدار  یا دریاف  شتتتیء

 مادو

* 21 EX 
2B 

 رسوایی و

 میانجیگری

* 

* 

 * مقابله آرازیک C 22  رویداد رب  دهنده § 8

9 A12 1 23 * شرارتH کشیلش * 

 * دریاف  لام  مادویی F1 24 * لزیی  ↑  10

11 1E 25 * واکنش قهرمان І1 ییروزی * 

12 contrF  شدار  یا دریاف  شتتتیء

 مادو

* 26 U  و Rs مجازات شریر و رهایی * 

13 A8 27 * شرارت W لروسی * 
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 مارفی دورشا و ماری و شوصی  ملان زندری دورشا و رفتار نامادری با او  و ای  آرازیک

 ها  دورشا، ماری، نامادری، فرمانروای رربه1درک    هاشخصی 

 ها، مادورر فرمانروای رربه  شاهزاده لویال، دورشا، ماری، نامادری،  2درک  

  ______________ α59Rs .1 شرکیب درکتی

2.                                             α1W ________________  

* ↑  α5 γ2 δE  1D F A12 .1 نیودرار
contrF 1E A8 γ2 A139Rs  

2. α1 𝜂  θ A12 1C H 2EX B  F1 І1U Rs W  

*contr  شود ای میواکنش منفی قهرمان سبب مجازات و کیفر ظالیانه 

 گیرینتیجه

درکتی هتتتند که درک  های ستاده دو رستی  که هردو قصته، قصتهها به ایک نتیجه میبا شجزی  دو قصته به خویشتلاری

 H-Iها از نوع رده  شتتود  درک  دوم داستتتان دختر مهربان ستتتارهدرک  اول و ییش از یایان آن شتتروع می  دوم در ادام 

آرازیک( هر دو قصته با   وی یراپ نیتت   و تای  آرازیک )صتحن ای از چهار رده الگها شتام  هیچ ردهاست  و بقیه درک 

ها با نهی و فاطیه خان  درک   استت   در قصتت مادری با او شتتروع شتتدهمارفی قهرمان و افراد خانواده و چگونگی رفتار نا

دورشا، نختت  کیبود چیزی   و با کیبود البته در درک  اول قصت دورشا هر د  های قصت است  و درک یبود شتروع شتدهک

است   یایان نهایی در هر دو قصته به ازدوا  و لروستی قهرمان خت   ادتتام شتده، ست س در یی آن امری صتورت ررفته

بود، قصت  فاطیه خان  شتام  هف  های یریان روستی شتناستایی کردهاپ در قصتهاست   از هف  شتخصتیتی که یرشتده

شتخصتی  بدیک قرار است : فاطیه خان  در درک  اول و یتتر شتاه در درک  دوم )قهرمان(، نامادری در درک  اول )شتریر 

مو ویی او به متت کننده( و در درک  دوم )شتریر(، فاطیه خان  در درک  دوم )شتاهزاده خان  یا فردی که در  و رتتی 

شتود(، راو زرد )بخشتنده و یاریگر(، خروم )یاریگر(، ییر زن )بخشتنده(، دختر نامادری )قهرمان دروریک(  قصته مییرداخته

ها شتام  هف  شتخصتی  است : دورشا در درک  اول و شتاهزاده لویال در درک  دوم )قهرمان(، نامادری  دخترمهربان ستتاره

کننده(، دورشا در درک  ها )بخشتتنده و یاریگر(، نامادری در درک  اول )رتتتی نروای رربهو مادوررمنگ  )شتتریر(، فرما

است   شوالی بنابرایک در هر دو قصته هف  شتخصتی  الگوی یراپ نیایان شتده  اده خان (، ماری )قهرمان دروریک(؛دوم )شتاهز

ها  است   برخی از لناصترو خویشتلاریدستتی در هردو قصته رلای  شتدههای نهی/ نقی نهی و فریب/ ه مف  خویشتلاری

 شتده و کارستازی مصتیب  که در قصت رانسته  دهندۀ؛ مانند رویداد رب در ی  قصته دمتور دارد، دیگری فاقد آن است 

است   با بررستی ایک فاطیه خان  دمتور دارد و رهایی و میانجیگری و کشتیلش که در داستتان دخترمهربان ستتاره ها آمده

ها های یراپ در آنکنی  که شقریبا شیام خویشتلاریمیفرهنم و دو مارافیای متفاوت است  مشتاهدهدو داستتان که از دو 



های  شوان ادلا کرد الگوی یراپ در داستتاناست  و ایک به دلی  لامیانه بودن هر دو داستتان است  بنابرایک میرلای  شتده

 های مدید دارد لامیانه نیودرار بیشتری نتب  به داستان

 و مآخذمنابع 

فصتلنام   های یریان در زبان کردی«،  شتناستی قصته(، »ریخ 1395براهییی، ستیدمظهر، یارستا، ستیدادید )ا  -1

  7-52، یاییز، ص 9، سال  35  ، شیارۀیژوهشی نقد ادبیللیی

 ، چاپ هفت ، شهران: نشر مرکز ساختار و شثوی  متک(،  1384ادیدی، باب  ) -2

 لبام مخبر، چاپ هفت ، شهران: نشر مرکز  ، شرمی درآمدی بر نظری  ادبیییش(،  1392ایگلتون، شری ) -3

، شرمی  هوشتنم رهنیا، چاپ  شتناستیدرآمدی به روای (،  1397بارت، روالن، شودورو ، شزوشان، یرینس، مرالد ) -4

 انتشارات هرمس  دوم، شهران:

 ، چاپ چهارم، شهران: انتشارات نی  1و2، ملدهای آذربایجانافتانه(،  1357بهرنگی، صید، دهقانی، بهروز ) -5

 کلیله و دمنه نصتترام منشتتی«، مجل های  شتتناستتی دلای (، »ریخ 1389یارستتا، ستتیدادید، صتتلواشی، الله ) -6

  47-77، ص   6بوستان ادب، دانشگاه شیراز، سال دوم ییایی

 ای، شهران: انتشارات شوم رمیه فریدون بدره، شهای یریانهای شاریخی قصهریشه(،  1371یراپ، والدیییر ) -7

 ای، چاپ ینج ، شهران: انتشارات شوم  ، شرمیه فریدون بدرههای یریانشناسی قصهریخ (،  1397)  _________ -8

شتتتنتاستتتی  (، »الگوی ستتتاختتارررایی یراپ و کتاربردهتای آن در روایت 1387یروینی، خلیت ، نتاظییتان، هومک ) -9

یاییز و زمتتان، ص   11  »یژوهش زبان و ادب فارستی«، شتیارۀ  یژوهشتی-للیی  دمنه(«، دو فصتلنام های کلیله و   )دلای

203-183  

 محید نبوی، چاپ سوم، شهران: انتشارات آره  ، شرمی بوطقای ساختارررا(،  1382شودورو ، شزوشان ) -10

 هنگی فر ، شهران: انتشارات للیی وهای مادوییشناسی افتانهریخ (   1387خدیش، یگاه ) -11

- 45، صت 6  ای ادبی، شتیارۀهشتناستی هزار و ی  شتب«، فصتلنامه یژوهش(، »ریخ 1383خراستانی، محبوبه ) -12
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های طالیی وابتتته به ، چاپ ستوم، شهران: ستازمان کتابهادختر مهربان ستتاره شرمی (،  1354لو، بیژن )ردی  -13

 انتشارات امیرکبیر 

راسام الگوی والدیییر یراپ«،  شناسی افتانه ماهان مصری ب(، »ریخ 1395)نیا، زهرا میرهاشیی، مرشمی، ساادشی

   73-89زمتتان، ص   70 دبی، سال دوم شیارۀیژوهی امتک


