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 مقاله علمی

های عامیانه خراسان جنوبی براساس روش تحلیل ساختاری قصه

 ساختاری والدیمیر پراپ
 2بی بی اقدس اصغری،  1فریبا کاهنی

 (51/55/22، تاریخ تأیید: 92/80/22)تاریخ دریافت: 

 چکیده
بندی، تجزیه و تحلیل ساختار و های طبقهترین شیوهشناسی پراپ یکی از بهترین و دقیقالگوی ریخت

رغم تنوع و ها به به نتیجه رسید که این قصههای پریان روسی پراپ با مطالعه قصهها است. قالب قصه
های های قصهتکثر از نوعی وحدت و همانندی برخوردارند. هدف پژوهش ما بررسی شخصیت

عامیانه خراسان جنوبی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و براساس روش ساختارگرایی پراپ انجام 
است. تعداد سی و نه قصه  های عامیانه خراسان جنوبیشده است. جامعه آماری ما کلیه قصه

آوری و تدوین شد که از این تعداد براساس تکراری بودن، سی و یک قصه انتخاب گردید تا  جمع
ها با روش پراپ نشان داده شود و ساختار کلی های آنهای یاد شده و شخصیتچگونگی تطبیق قصه

های عامیانه دهد که روش پراپ بر قصهمشخص گردد. نتایج نشان میها  ها و قوانین حاکم بر آنقصه
خراسان جنوبی قابل انطباق است. همچنین سی و یک خویشکاری وهفت شخصیت تعریف شده او 

ها ها با یک حرکت آغازین شروع شده و بیشتر آنها مطابقت دارند. افزون براین، همه قصهاین قصه با
 باشند. دست کم حامل یک اندرز می
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 مقدمه
توان به ها میهای قومی اوست و از بررسی آنیشهادبیات عامیانه هر ملت نشانگر فرهنگ و اند

که از راه مهاجرت، جنگ و تجارت وارد شده و ماندگار اقوام گوناگون های ها و فرهنگسنت
های عامیانه بخشی به بازنگری فرهنگی قوم پرداخت. قصهها اند پی برد و با جدا کردن آنگشته

گاه فرهنگ  جلوه های عامیانه(. قصه219:  1931 مظفریان،) دروناز ادبیات عامیانه به شمار می
ها، باورها گیرد. در واقع سرچشمه این قصههر ملت است و از آرزوها و تخیالت مردم شکل می

ها نیز جزئی از فرهنگ هر ملت به های آغازین انسان هاست. با توجه به اینکه اسطورهو آیین
به نوعی از ها  باید گفت اسطورها و قصه باشند، ها می نده قصهآیند و یکی از عناصر سازشمار می

ترین تا های عامیانه ایرانی از کهنشوند. قصهیک ریشه اما با سمت و سوی متفاوت تغذیه می
های عیاری همگی سرشار از های جن و پری گرفته تا رمان و داستانمتاخرترین، از قصه

لوی استروس به عنوان یکی از بزرگان و پیشروان مکتب (. 219همان: ) اندایباورهای اسطوره
کند که ساختار چه چیزهایی ساختارگرایی پیش از این که ساختار را توضیح دهد تعیین می

نیست و از نظر وی ساختار در وهله اول غیرقابل مشاهده است که توسط پژوهشگر بازشناخته 
خیزد. از نظر او ساختار چیزی آگاه برمیشود. ساختار پیوند میان عناصر است و از ناخودمی

 (.51: 1931جواری و رضایی، ) محسوس در جهان خارج نیست و تنها جنبه ذهنی دارد
های عامیانه خراسان جنوبی براساس این پژوهش درصدد بررسی تحلیل ساختاری قصه

تحقیق الگوی ساختارگرایی والدیمیر پراپ از مکتب فرمالیست روس است که در نتیجه این 
 شود.میزان نزدیکی و سازگاری و یا عدم مطابقت با الگوی مزبور نشان داده می

که به صورت شفاهی و زبان به زبان از نسلی به  شودفولکلور به آن بخش از دانش و هنر گفته می
گوید: (. دکتر معین درشرح فولکلور می109: 1935جعفری قنواتی، ) نسل دیگر منتقل گردد

ب از فولک، توده و لور دانش است. فولکلور علم به آداب و رسوم توده مردم، فولکلور مرک
دارد. ذهن هر فرد ای  های عامیانه یا توده شناسی است که قلمرو بسیار گستردهها و تصنیفافسانه

 (.110: 1935فهندژ سعدی، ) ها، باورها و ادب عامیانه مردم دیارش انباشته استاز پندارها، سخن
های مهم فرهنگ مردم است که زمان پیدایش آن مربوط به پیش از شاخهیکی  عامیانهادبیات 

از دوران نوشتار است و به صورت شفاهی و از نسلی به نسل دیگر به امروز رسیده است. 
های زندگی عادی مردم پیوند دارد و بازتابی از زندگی اجتماعی و ادبیات عامیانه با واقعیت

از نظر تاریخی بر ادبیات تالیفی یا مکتوب تقدم دارد زیرا انسان هزاران سال  فرهنگی آنان است.
پیش از آن که خط را اختراع کند و وارد مرحله تاریخی شود، توانایی سخن گفتن را پیدا کرده 
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شود شامل: قصه، (. ادبیات عامیانه که گاه ادبیات شفاهی هم گفته می1: 1931پور،  حسنعلی) بود
چیستان، ضرب المثل، داستان و اسطوره است. شکل انتقال درآن، شفاهی و نسل به مثل، متل، 

کند باشد و بین شنوندگان ایجاد نشاط می می نسل است؛ سرگرم کننده و پرکننده اوقات فراغت
 تر از همه، جنبه آموزشی و تربیتی دارد. و به زبان گفتاری مردم است و مهم

و انتقال مفاهیم انسانی دارد و سازگارترین فرم کالمی  قصه قدمتی دیرین در عرصه فرهنگ
های آسمانی و دینی اغلب پیام با ذهن و افکار بشری است. شاید از همین رو است که کتاب

های عامیانه، (. قصه111: 1931بالوی و همکاران، ) اندخویش را در قالب قصه بیان داشته
شنیدن قصه در تمام طول تاریخ تمدن با آدمی  گویی و اند. عشق به قصه زمان تاریخ و بی بی

یابند و از  های عامیانه به آسانی با هر محیط اجتماعی و محلی انطباق می همراه بوده است. قصه
این رو، در عین کهنگی تازه و امروزین هستند و شنیدن آنها در دنیای پر از مشغله کنونی باعث 

شود.  می ن وطن دوستی و سرزمین مادریآرامش و لذت و نیز باعث برانگیخته شدن حس
روایت قصه و قصه گویی تنها برای سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت نبوده، اهمیت آن در 

 یادگیری و آموزش مفاهیم تربیتی و اخالقی است.
 گیرددرپی در ذهن و افکار مردم شکل میداستان یعنی شرح رخدادهایی پیوسته، که پی

سازند و از آنجا که هر قصه و داستانی رخدادها درکنار هم قصه را می(. 1: 1939 میرشکرائی،)
توان گفت که از زمان پیدایش و خلق انسان هیچ عصر و زمانی خالی روایت است به راحتی می

رسد و از طرفی از روایت و داستان نبوده است. دامنه و عرصه روایات از یک سو به ارسطو می
هایی هستند که قصه ها(. اسطوره113: 1931فخیمی فاریابی، فرضی و ) دیگر به رمان مدرن

-اند پدید آوردههای کهن با تصوراتی که از آغاز هستی و آفرینش موجودات داشتهمردمان زمانه

های نوروز نیز از این قبیل ها و قصهاند و داستانها به جا ماندهها از اسطورهاند. بسیاری از قصه
 (.1: 1939میرشکرائی، ) هستند

روش، آیین، مد، روشن فکری، ایدئولوژی و ... تعریف شده است و اما پراپ  ساختارگرایی
داند. ای یک شیء یا یک موضوع فولکلوریک میآن را روابط متقابل میان اجزاء سازه

ساختارگرایی با حرکت از مطالعه زبان به مطالعه ادبیات، و تالش برای تعریف اصول ساختار 
-کند تا مهمکل عرصه ادبیات عمل می فقط در آثار منفرد که در روابط میان آثار در دهی که نه

ترین مبنای ممکن را برای مطالعات ادبی فراهم نماید. پراپ نماینده موضع ترین و علمی
ها و فرمالیستی در دل ساختارگرایی ادبی بود و در کارخود تالش کرد تا ثابت کند که همه قصه

بالوی و همکاران، ) می و محلی از ساختاری واحد و یکسان برخوردار هستندهای بوداستان
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ها و اتحاد، ها بر پایه اجزاء سازنده آنشناسی به معنی توصیف قصه(. ریخت111: 1931
شناسی را همان(. ریخت) ها با همدیگر و یا با کل قصه استهمبستگی و ارتباط این سازه

: 1931میرهاشمی و سعادتی نیا، ) ختارگرایان به شمار آوردتوان یکی از مطالعات جدی سا می
توان با روش علم  می ها که این روش راشناسی یعنی بررسی و شناخت ریخت(. ریخت51-55

شناسی یعنی بررسی و شناخت اجزاء شناسی، ریختکرد زیرا در گیاهگیاه شناسی مقایسه 
(. 111: 1931بالوی و همکاران، ) یا با کل گیاهها با یکدیگر و گیاه و ارتباط آندهنده  تشکیل

ها براساس واحدها و اجزاء کوچک، ارتباط توان بررسی قصه می شناسی قصه رابنابر این، ریخت
 (. 12: 1931فخیمی فاریابی،  و فرضی) واحدها با یکدیگر و با کل قصه معنا کرد

های پریان، گامی ی قصهشناسپراپ از نویسندگان فرمالیست روس با تدوین کتاب ریخت
های پریان برداشت و با این کار خود، مهم در شناخت مقوله ریخت شناسی و تحلیل قصه

شناسی نوین شد. او با ارائه الگوی خود صد و ده داستان پریان را مورد آغازگر علم روایت
حدت تحقیق قرار داد و متوجه شد که داستانها علیرغم تنوع در ظاهر و موضوع، از یک و

کنند به طوری که هر داستان از سی و یک عملکرد و هفت شخصیت بیرون ساختاری پیروی می
ای ها در هیچ قصهنیست و از بافتی مشابه برخوردار است. طبق نظر او همه این خویشکاری

ای فشرده از آن خویشکاری را با یک شوند و برای هر خویشکاری، خالصههمزمان یافت نمی
بالوی و همکاران، ) ( و ...b) (، غیبتa) دی مشخص نمود، مثال صحنه آغازیننشانه قراردا

باشند و ها هستند و جزء عناصر ثابت میاجزاء سازنده حکایتها  ی(. خویشکار115: 1931
های بنیادین یک ها سازهآن دهند. درحقیقت می ها را انجامآنهایی هستند که مستقل از شخصیت
خویشکار( ) (. پراپ برای شناسایی عناصر پایدار و ثابت51-53 :همان) شوندقصه محسوب می

رسد که هرچند های پریان روسی به این اصل میها( در قصهشخصیت) و عناصر متغیر
 باشددر حکایت، پایدار و محدود میها  اما کارکرد آن اند، متفاوتها  در حکایتها  شخصیت

 (.111همان: )
 رسد: ها به چهار قانون میقصهپراپ از تجزیه و تحلیل 

 ها در حکایات پریان محدود است.تعداد نقش ویژه -1
 دهند.ها تشکیل میهای شخصیتها را نقش ویژهعناصر ثابت و دایمی حکایت -2 
 ها همواره یکسان و یکنواخت است.جایگزینی و توالی نقش ویژه -9 
توان آن گونه نهایی را ه هستند و میهای پریان از لحاظ ساختار یک گونهمه حکایت -5 

 (. 115همان: ) کشف کرد
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گاه یک شخصیت بیش از یک نقش بر عهده دارد، برای نمونه شاید یکی از افراد قصه هم 
شرور باشد و هم قهرمان و گاهی هم چند نفر یک نقش را بر عهده داشته باشند. پراپ این نظام 

(، 23: 1939توالن، ) ا دقت باریک بینانه به کار بستیش بها توصیفی را درباره مجموعه داستان
قهرمان هر « دو برادر»، 1از جدول  3های خراسان جنوبی در داستان شماره مثال در همین قصه

-آیند و در حکایتها به شمار میو حکایتها  ها از عناصر متغیر داستاندو نفر هستند. شخصیت

و ها  شوند و رابطه تنگاتنگی میان شخصیتمی ها و صورگوناگون ظاهرهای مختلف به شکل
های پریان عبارتند از: شریر، بخشنده، طرح داستان وجود دارد. هفت شخصیت عمده در داستان

میرهاشمی و سعادتی نیا، ) یاریگر جادو، جستجو شونده، اعزام کننده، قهرمان و قهرمان دروغین
های روسی ها است. او با بررسی قصه(. تاکید کار پراپ بر روی اعمال شخصیت35: 1931

ها است که از نظر تعداد محدود، از ها براساس کارکردهای شخصیتنتیجه گرفت که مبنای قصه
ها لحاظ ترتیب و توالی یکنواخت و از جنبه ساختاری همه از یک نوع هستند که از تمام قصه

(. در بعضی موارد خواست 120: 1931فرضی و فخیمی فاریابی، ) توان به این موضوع پی بردمی
شود. و نیت شخصیت در روند عملیات تاثیر ندارد و اما کردار و رفتار آنان ارزیابی و تعریف می

چه بسا شخصیتی با انگیزه شرارت به صورت ناخودآگاه در حوزه عملیات یا یاریگر و بخشنده 
سید که اگرچه دراین (. پراپ به این نتیجه ر123-190همان: ) کند یا برعکس آنشرکت می

میرهاشمی و سعادتی ) ها محدود استها و افراد متفاوت هستند اما عملکرد آنها شخصیتقصه
 (. 51: 1931نیا، 

ها هدف مشخص نمودن شخصیت افراد است نه خود گیریم که در داستانپس نتیجه می
بر روی کارکردهای  شخص، به همین علت تاکیدی بر شخصیت پردازی نیست بلکه تاکید بیشتر

های رسیم که در داستانها و مطالعات پیشین به این نتیجه میباشد. از بررسی قصهاشخاص می
ها چه شاه و گدا تفاوتی وجود ندارد و همه به یک مدل صحبت بومی در سخن گفتن شخصیت

مان وقوع باشد. ز می هاها در رفتارها و نوع آنگویند. تنها اختالف آنکنند و سخن میمی
حوادث مشخص نیست فقط اشاره به صبح و شام و ... شده است و به زمان تاریخی آن هم 

شوند و به رشد  می با مشکالت و مسائل زندگی آشناها  شود. کودکان از طریق قصهنمیای  اشاره
 رسند.  می اجتماعی مطلوب

یبت و یا فقدان های عامیانه خراسان جنوبی طبق الگو و روش پراپ، قصه با غدر قصه
ها زمینه برای بوجود آمدن شرارت شود، با نادیده گرفتن نهی و نقضقهرمان داستان آغاز می



 

 

 

 

 

 9011، بهار و تابستان 03شناسی، سال هفدهم، شماره  نامۀ انسان

  

052 

یابد و در پایان با شود، با مبارزه و درگیری قهرمان با شریر و ضد قهرمان ادامه میفراهم می
که اغلب قهرمان یابد. از آنجا مجازات شریر و عروسی و رسیدن قهرمان به پادشاهی خاتمه می

شود کودک هم از طریق غریزه تقلید تحت تاثیر شخصیت  می درپایان کامیابها  خوب قصه
کند و همچنین با گوش دادن به قصه عالقمند  می قهرمان قرار گرفته، از گفتار و کردار او تقلید

فهوم زندگی محلی بیان مهای  کند. محتوای بیشتر این قصه می شود و انس با آن پیدا می به کتاب
رایج در های  مردم اجتماع است که با بیانی اغراق امیز به صورت قصه درآمده است. اکثر قصه

باشد. اگرچه تا کنون  می استان دربرگیرنده نکات اخالقی است و تعمق در آنها الزم و ضروری
شناسی پراپ انجام شده است اما پژوهش حاضر تحلیل های زیادی در زمینه ریختپژوهش

دیمیر پراپ است که در های عامیانه خراسان جنوبی بر اساس الگوی والاختاری قصهس
 های گذشته انجام نشده است. پژوهش

 اهداف
کوشش برای ثبت و ترویج ادبیات شفاهی استان خراسان جنوبی و حفظ هویت و فرهنگ  -1

 خویش 
بین رفتن آنها درگذر عامیانه و جلوگیری از زوال و از های  کوشش برای ثبت و ضبط قصه -2

 زمان

 ضرورت تحقیق
ساده و بی پیرایه بودن ادبیات عامیانه نباید باعث بی توجهی، عدم بازنویسی آنها و بیگانگی 

محلی گردد به طوریکه این گنجینه ارزشمند دردل صاحبان خود مدفون های  نسبت به فرهنگ
اجتماعی و تحکیم اصول اخالقی  را دراستحکام رفتارهایها  شود. نباید نقش آموزشی این قصه

 گردد.  می قومی و محلیهای  باعث پایداری فرهنگها  نادیده گرفت. ثبت این قصه

 پیشینه مطالعاتی
شناسی قصه موسی درقرآن براساس نظریه ( در مقاله ریخت1931) رسول بالوی و همکاران

گرفتند عبارتند از: در الگوی ترین نتایجی که والدیمیر پراپ به توصیف و تحلیل پرداختند و مهم
یابد اما در داستان موسی ازدواج در اواسط ها با ازدواج و سلطنت و یا هر دو پایان میپراپ قصه

دهد و در پایان قصه، نجات از دست شریر و به هالکت رسیدن آن است و اینکه قصه روی می
رات دین و اعتقادات مذهبی یاری خداوند رمز موفقیت و پیروزی قهرمان است که ناشی از تاثی
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-( مقاله ریخت1931) های قرآنی است. سید مرتضی میرهاشمی و زهرا سعادتی نیادر قصه

شناسی افسانه ماهان مصری را براساس نظریه پراپ مورد تحلیل و بررسی قرار داده، به این 
واند بررسی شود و ت می هایی است که با این الگونتیجه رسیدند که داستان نظامی از جمله داستان

خوانی دارد. در اینجا های مورد نظر پراپ با این افسانه همها و شخصیتبسیاری از خویشکاری
کنیم و همچنین حرکت قصه و وضعیت آغازین در افسانه خویشکاری پراپ را مشاهده می 15

ز فخیمی ماهان با نوع دوم صحنه آغازین مورد نظر پراپ مطابقت دارد. حمیدرضا فرضی و فرنا
شناسی منظومه گل و نوروز خواجوی کرمانی براساس نظریه پراپ ( در ریخت1931) فاریابی

کارکرد از  23خوانی دارد و با رخ دادن مشخص نمودند که این داستان با الگوی پراپ هم
 های ایرانی امکانپذیر است. توان گفت که تطبیق الگوی پراپ با داستانعملکردهای پراپ می

 نظری مبانی
های رایج در علوم اجتماعی است. روش ساختارگرایی در نیمه دوم ساختارگرایی یکی از اندیشه

ای گسترده بکار برده گران زبان، فرهنگ، فلسفه ریاضی و جامعه به گونهسده بیستم از سوی تحلیل
اختارگرایی توان آغازگر این مکتب دانست. پس از وی سهای فردیناند دوسوسور را میشد. اندیشه

های گوناگون بکار رفت. سپس ساختارگرایی توسعه یافت و با تنها به زبان محدود نشد و در راه
ازکیا و مختارپور، ) رشد و گسترش یافتای  شناسی اسطورهدر نظر گرفتن موضوعات، مردم 

رهنگ (. ساختارگرایان به این نتیجه رسیدند که زبان یک ساختار اجتماعی است و هر ف3: 1931
کند و بدین شیوه، ها را وسیع و متحول میها و متنبرای رسیدن به ساختارهای معنایی، روایت

(. روایت شناسی 10: 1935جهانبگلو، ) توانند تجارب خود را سامان دهند و معنا بخشندمردم می
رود. می علمی نوین در حیطه نقد ادبی است و از مهمترین عناصر ورود به حوزه نقد ادبی به شمار

توان مفهوم روایت را جست و جو کرد و روابط درون متن را آشکار ساخت. به کمک این فن، می
های مختلف موجود دریک اثر، دستور زبان روایت و ساختارهای پنهانی موجود در روایت الیه

 (.1: 1930منتظرپناه، ) شوندیاریگر این علم نوپا شناخته می
شناس فرانسوی را به عنوان پدر مردم شناس و مردم ( قوم2003-1303) کلود لوی استروس

شناسند. مهمترین مطالعات او بررسی  می شناسی نو و مهمترین نماینده مکتب ساختارگرایی
های ساختار خویشاوندی، ساختار اسطوره و ارائه نظریات ارزشمندی در این زمینه است. اندیشه

شناسی، مستقیم و غیرمستقیم بر ارگرایی در مردماو به عنوان پدر و بنیانگزار جنبش ساخت
لوی استروس به علوم دیگری چون  تاثیر داشته است. پردازان برجسته معاصربسیاری از نظریه
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( اما محور 55: 1931جواری و رضایی، ) شناسی نیز توجه داشته استشناسی و نشانهاسطوره
است که اسطوره فقط افسانه نیست بلکه مطالعاتی او در مردم شناسی اسطوره است. وی معتقد 

فرستد اما گیرنده پیام مشخص  می پیامی به همراه دارد؛ البته مشخص نیست که چه کسی پیام را
را تحلیل کرد تا جایی که به معنای آن دست یافت و اسطوره را ها  توان اسطوره می است. پس

یا ها  توان به آسانی به بخش می گوید هر اسطوره را می باید در کلیتش شناخت. لوی استروس
توانند جایگزین یکدیگر شوند  می رویدادهایی تقسیم کرد. افراد داستان درمقام اشخاص اغلب

(. اندیشه لوی 10-12همان: ) یعنی شخصیت فردی آنها چندان درساخت داستان اهمیت ندارد
شوند  می . آنها ابداعابزاری برای پردازش مسائل منطقی هستندها  استروس این است که افسانه

تا واسطه حل معماهای اساسی یا تناقضات در محدوده فرهنگی باشند که به سادگی قابل حل 
کند  می ایجادها  و تصوراتی که اسطورهها  نیستند. معنا در اسطوره نیست بلکه اسطوره

قت (. حقی53همان: ) شوند می ساختارهایی هستند که از طریق آنها معنای بقیه جهان درک
های  کند مربوط به داستان می دیگری که لوی استروس با رویکرد ساختارگرایانه بررسی

کند  می مختلف دنیا او را به خود جذبهای  در فرهنگها  است. شباهت بین اسطورهای  اسطوره
رود تا با نقد  می مردم نقاط مختلف دنیاهای  به سراغ اسطورهها  و در پی یافتن این شباهت

نقاط مختلف دنیا نه تنها شبیه به هم بلکه تقریبا های  یانه آنها را تحلیل کند. اسطورهساختارگرا
 گیرد که عناصر اسطوره معنای خود را از نحوه درکنار هم قرار گرفتن می یکسان هستند. او نتیجه

 (.113: 1935موسوی رضوی، ) یابند نه از ارزش درونی و ذاتی خودشان می
در سن پترزبورگ در یک خانواده روسی متولد شد.  1331آوریل  15در  والدیمیر پراپ 

والدین او، دهقانان ثروتمند آلمانی از استان ساراتوف بودند. او تحصبالت خود را در دانشگاه 
باشد که به واسطه  تباری میو روس فرمالیست ( گذراند. او محقق1313-1319) سنت پترزبورگ

و تفکیک سی و یک فونکسیون  روسیه ههای عامیان از قصه ساختگرایانه های ارائه تجزیه و تحلیل
های پراپ  برد. اندیشه ، در نهایت به هفت شخصیت بنیادی پی میها ویژه در بین همه این قصه

های غرب بر جای گذاشت.  شگاهدر این خصوص، تأثیر عمیقی بر تحقیقات فولکوریک در دان
پس از بررسی حکایت پریان روسی به این نتیجه رسید که علی الرغم متغیر بودن پرسوناژهای 

ها در حکایت محدود و ثابت است و جمع این کارکردها از سی و یک حکایت، کارکردهای آن
د همواره با کند و هریک از این کارکردها که در حکایت خاص وجود داشته باشنتجاوز نمی

آیند. براین اساس توانست یک شاه حکایت را استخراج کند که شامل ترتیبی ثابت در داستان می
ها، به بندی قصه(. به اعتقاد پراپ تقسیم113همان: ) تمامی این سی و یک کارکرد است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


 

 

 

 

 

 های عامیانه خراسان جنوبی براساس ... مقاله علمی/ تحلیل ساختاری قصه

 

052 

ای جز آشفتگی و بی نظمی نخواهد داشت و های پریان براساس موضوع، نتیجهخصوص قصه
دهی بندی و سازمان(. پراپ کار خود را با طبقه121: 1930منتظرپناه،) غیرممکن است عمال
های عامیانه آغاز کرد و کوشید روشی ارائه دهد که بررسی ساختار داستان بر مبنای قصه

خود داستان باشد و محتوا و ابزار بررسی، در بیرون از متن جست و جو و تحلیل های  ویژگی
فورجانی زاده و ) کنده جمع کل کارکردها از سی و یک تجاوز نمینشود و کشف کرد ک

های پریان پی (. او به سی و یک خویشکاری و هفت شخصیت در قصه151: 1933همکاران، 
وار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و برای هر ها را به صورت علمی و ریاضیبرد. ساختار داستان

توان گفت ه بعنوان نشانه قراردادی مشخص کرد. میخویشکاری تعریفی اختصاری در یک کلم
های اجرائی الگوی پراپ ترین بخشای برای هر خویشکاری یکی از مهمکه اختصاص نماد ویژه

های همان(. حاصل نتایج پراپ این است که در یک قصه کارهای مشابه به شخصیت) بوده است
صه اثبات کرد که آثار مشابه ساختاری شود و مطالعه پراپ درباره صد قمختلف نسبت داده می

گوید ما توالی عناصر ترکیبی را در قصه پریان بررسی (. پراپ می159همان: ) یکسان دارند
ای معین یکدیگر را دنبال ها به شیوهاند. آنهای مختلف یکسانایم. این عناصر برای طرحکرده
 (.151همان: ) آورندکنند و یک کل را بوجود میمی

 شناسیروش 
نوع تحقیق کیفی با تکنیک تحلیل ساختارگرایانه است. ابزار جمع آوری  این پژوهش از 

اطالعات مصاحبه با افرادمسن و بومی یعنی حافظه شفاهی فولکلور و تهیه فیش از اسناد بوده 
عامیانه خراسان جنوبی بوده، محقق به شهرها و های  کلیه قصه جامعه آماری شامل است.

را ها  راسان جنوبی مراجعه کرده و از طریق ارتباط مستقیم با افراد سالمند قصهروستاهای خ
ها و مردم ه و مطالعه کتابها نیز از طریق کتابخانجمع آوری نموده است. بخشی از داده

بیرجند، نهندان، فردوس و بشرویه( که در آرشیو حوزه پژوهش و ) هاهای شهرستان نگاری
باشد  می فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی موجود مطالعات اداره کل میراث

  اند. قصه جهت تحلیل انتخاب شده 91های گردآوری شده تعداد به دست آمده است. از کل قصه

 هایافته
پراپ مشخص شده و های  خویشکاری آن براساس خویشکاریدر هر قصه  های اولیه:یافته -1

شخصیت تعیین شده پراپ مشخص  5بر اساس ها  شخصیت وها  در آخر، تعداد خویشکاری
تحلیل ساختاری "ها در پایان نامه کارشناسی ارشد فریبا کاهنیگردیده است. خود قصه
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 "های عامیانه خراسان جنوبی براساس الگوی ریخت شناسی والدیمیر پراپقصه
 باشد.( موجود می33تابستان)

ها براساس موضوع تقسیم یندی و مرتب و ست قصهاین مرحله نخ در های ثانویه:یافته -2
شده و در یک جدول با ذکر شروع و خاتمه قصه و همچنین پیامی بندی  بصورت زیر دسته

 که به همراه دارد مشخص گردیده است. 
 ها براساس موضوعبندی قصهدسته -الف
 هابازنمایی خویشکاریهای قصه -ب
 ها های قصهشخصیت -ج

بندی  تقسیم 1ساس موضوعی که به همراه دارند مطابق با جدول شماره ها براقصه -الف
های مورد، قصه 15های اخالقی و اجتماعیمورد، قصه 3های با موضوع پادشاهی قصه اند، شده

ها باشند. همچنین بیشتر داستانمورد می 5های حیوانات مورد، قصه 2مذهبی و عاشقانه هر کدام 
 باشند. به مقصد نهایی خاتمه یافته، همراه با پند و اندرزی میبا نتیجه مثبت و رسیدن 

 ها بر اساس موضوعقصهبندی  دسته -1جدول 
شماره 
 داستان

 خاتمه داستان پیام داستان شروع داستان نام داستان

 با موضوع پادشاهیها  داستان 9تا  1از شماره 

 اوسنه خون 1

رفاقت  –پادشاهی 
پسر شاه با پسروکیل و 

 یروز

 شرط گذاشتن
با خوبی وخوشی و مثبت 

 تمام شد.

 خال 2

مرگ  –پادشاهی 
پادشاه و تنگدستی 

 خانواده

 عالقه و مهر مادری

دوباره به پادشاهی رسیدن 
 پسر. با خوبی و مثبت تمام

 شود. می

3 
کچلو و سه 

 شرط

دختر  –پادشاهی 
پادشاه و شرط ازدواج 

 با دختر

شرط گذاشتن و 
 یطهمچنین غلبه بر شرا

 ازدواج با دختر پادشاه

 کار خدا 4
پادشاهی و وجود 

 حاکمان

پیدا کردن سوال و شرط 
 گذاشتن

به پادشاهی رسیدن و تمام 
شدن داستان با خوبی و 

 خوشی
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 ها بر اساس موضوعقصهبندی  دسته -1دول ادامه ج
شماره 
 داستان

 خاتمه داستان پیام داستان شروع داستان نام داستان

 درستکاری و صداقت پادشاهی ادشاهپسران پ 5 
با به پادشاهی رسیدن و 

 اردواج پایان یافت.

6 
مرغ کور و آب 

 شور
 آزادی پادشاهی

به نتیجه مثبت رسید و به 
ضرب ) محل زندگیش رسید
 المثل است(.

7 
افسانه پادشاه و 

 رعیت
 پادشاهی

رفتار خوب شاه با مردم 
 عادی

 به مقصدش رسید.

 دو برادر 8
ادی و زندگی ع

 برخورد با پادشاه

شانس آن است که آدمی 
 کار و تالش کند.

 به ازدواج ختم نمی گردد.

9 
افسانه دختر 

 شاه
 پادشاهی

خیانت و فریبکاری کار 
 خوبی نیست.

 با ازدواج به دختر شاه ختم
 شود. می

 با موضوع اخالقی اجتماعیها  داستان 23تا  11از شماره 

 دهشاهی 11
به  آمدن مرد روستایی

 شهر

دروغگویی مرد روستایی 
و فریب خوردن زن 

 شهری

از دست دادن پول و 
 پیروزی مرد روستایی

 دختر حکیم 11

دوستی  –پادشاهی 
دختر حکیم و دختر 

 پادشاه

خبردهی و خبرکشی کار 
 خوبی نیست.

با مجازات و خشونت تمام 
 شد.

 زبان سست 12
زندگی افراد عادی و 

 بومی

خبر بردن و سست 
 کار قبیحی است. زبانی

خوب شد و به این نتیجه 
رسید که دیگر زبان خودش 

 را نگه دارد.

 آن دنیا 13
زندگی افراد عادی و 

 بومی

حرفی کسی که انسان را 
کند قبول  می راهنمایی

 کن.

با خوبی و خوشی و از 
مشکالت نجات یافتن به 

 اتمام رسید.

 دروغگو 14
مهاجرت مرد روستایی 

 به شهر

باید خیانت در امانت ن
 کرد.

به خوبی و این که به 
 روستایش برگشت تمام شد.

 ارتباط با ماورالطبیعه سنگ سمور 15
صداقت و درستی صفتی 

 نیکو است.

با ازدواج و خوشی تمام 
 شد.

 کله و کوسه 11
زندگی افراد عادی 

 وبومی
 به آرزویش رسید. زرنگی و شهامت
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 س موضوعها بر اساقصهبندی  دسته -1دول ادامه ج
شماره 
 داستان

 خاتمه داستان پیام داستان شروع داستان نام داستان

 فرد عادی و بومی حسین ترسوک 17
ترس صفت خوبی 

 نیست.

ترسش از بین رفت و به 
 آرزویش رسید.

18 
دختر نه من 

 ریسک
 زندگی عادی و بومی

تنبلی و کار نکردن 
 صفت خوبی نیست.

 با ازدواج خاتمه یافت.

 شب ترس 19

زندگی عادی و 
برخورد با حیوان 

 تخیلی

ترس صفت خوبی 
 نیست.

ترسش از بین رفت و به 
خوبی با همسرش زندگی 

 کرد.

21 
برادر و  1

 خواهرشان

زندگی عادی و 
برخورد با حیوان 

 تخیلی

-- 
 با پیروزی و خوبی تمام

 شود. می

 فرد ساده لوح و دیوانه زندگی عادی دو برادر 21
مام با پیروزی و خوبی ت

 شد.

 زندگی عادی نامرد 22
عشق محارم درست 

 نیست.
 فرار دختر از خانه

23 
چوپان و سه 

 دخترش

زندگی و برخورد با 
 غیر آدمی زاد

 حرف گوش نکردن
به ازدواج و همچنین از بین 

 یابد. می رفتن دختر خاتمه

 با موضوع مذهبیها  داستان 25تا  24از شماره 

24 
بی بی هور و 

 بی بی نور
 زن بابا() ادر اندرم

بدجنسی و رفتار بد زن 
 بابا

با ازدواج با پسر تاجر و به 
 شود. می خوبی و مثبت تمام

25 
مسلمان شدن 
 یک خانواده

زندگی عادی و 
 خانوادگی

 گرایش به اسالم
به خوبی و خوشی پایان 

 یافت.

 با موضوع عاشقانهها  داستان 27تا  26از شماره 

 عاشقانه مقول دختر 26
شق چوپان به دختر ع

 تاجر

به نتیجه نمی رسد و سر به 
 گذارد. می بیابان

27 
حیدر بیک و 

 صنوبر
 شود. می به ازدواج ختم عشق دو طرفه عشق و عاشقی

 با موضوع حیواناتها  داستان 31تا  28از شماره 

 ککر 28
برخورد با حیوان 

 خیالی و غیرآدمی زاد
 سیاست و زرنگی

 پیروز شدن و با خوبی و
 خوشی تمام شدن
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 ها بر اساس موضوعقصهبندی  دسته -1دول ادامه ج
شماره 
 داستان

 خاتمه داستان پیام داستان شروع داستان نام داستان

 با ازدواج خاتمه یافت. شناخت حیوانات حیوانات خاله خزیک 29

31 
افسانه روباه کله 

 دم
 به مقصدش رسید. سیاست و نیرنگ روباه حیوانات

 ه شر خورفاطم 31
تخیلی و فردی غیر 

 آدمی زاد
- 

به خوبی و خوشی پایان 
 یافت.

 
گویند که قصه با هر موضوعی که باشد نتیجه اش مثبت و رسیدن به مقصد است  می هایافته

به صورت ها  و حتی بعضی از قصهاند  ها با نصیحت، پیام و اندرزی همراهو همچنین بیشتر قصه
کنند. خراسان جنوبی مردمی  می ردم در محاوره و گفتگو بسیار تکرارکه ماند  ضرب المثل درآمده

و همچنین ها  با فرهنگ و ادیب دارد که بیشتر روی نکات آموزنده تاکید دارند. بطور کلی داستان
ها اغلب آن ها و مادربزرگپدربزرگ اند. شده در فرهنگ مردم و با آنان آمیختهها  ضرب المثل

برای نسل جوان و آیندگان بیان نمایند در قالب نصیحت و اندرز و به خواستند چه را که می
های  طوالنی زمستان و همچنین در حین انجام فعالیتهای  همراه قصه وضرب المثل درشب

 نمودند. کشاورزی و تولید صنایع دستی برای آنها نقل و نکات اخالقی را گوشزد می
های  ها هستند و در حقیقت از سازهصهجزء عناصر سازنده و ثابت قها  خویشکاری -ب

ی عامیانه هاخویشکاری تعریف شده پراپ در قصه 91شوند و  می بنیادین یک قصه محسوب
 باشند.  می موجود 2 خراسان جنوبی مطابق با جدول

 دهد و نقش خودرا ایفاء می ها، شخصیت عملی است که فرد انجامبازنمایی شخصیت -ج
 اثباتها  دهد. پراپ وجود هفت شخصیت رادر قصه می یش معنانماید و به فردیت خو می
 وجود دارند. 9 عامیانه خراسان جنوبی هم مطابق جدولهای  کند که در قصه می
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 های عامیانه خراسان جنوبیخویشکاریها وشخصیتهای تعریف شده پراپ درقصه فراوانی مقایسه-4جدول 

 ردیف
ها ترتیب خویشکاریهای بکار رفته درقصه

 براساس فراوانی
 ردیف

ها های بکار رفته در قصهترتیب شخصیت
 براساس فراوانی

 قهرمان 1 خبرگیری و خبردهی 1

 شریر 2 نهی و نقض نهی 2

 یاریگر 9 عزیمت و بازگشت 9

 بخشنده 5 واکنش قهرمان 5

 گسیل دارنده 1 رسیدن به ناشناختگی 1

 قهرمان دروغین 1 شناختن 1

 شاهزاده خانم 5 حل مسئله 5

 

 
 های قصص عامیانه خراسان جنوبیاری خویشکارینمودار آم -1 نمودار

 
خویشکاری پراپ قابل تشخیص است اما بیشترین تکرار با  91دراین قصص نتیجه: 

 خویشکاری خبرگیری و خبر دهی است.
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 هانمودار فراوانی شخصیت -2نمودار 

 گیری نتیجه
بی و همچنین مطالعات های عامیانه خراسان جنودهند که الگوی پراپ با قصهنتایج نشان می

شخصیت تعریف شده او در  5خویشکاری پراپ و همچنین  91انجام شده پیشین مطابقت دارد. 
های انجام شده توسط رسولی بالوی و های عامیانه خراسان جنوبی و همچنین پژوهشقصه

 ع(، میرهاشمی و سعادتی نیا) شناسی قصه حضرت موسی( در مقاله ریخت1931) همکاران
شناسی منظومه ( در ریخت1931) ( در پژوهش داستان نظامی، فرضی و فخیمی فاریابی1931)

گل و نوروز خواجوی کرمانی و غیره با الگوی پراپ مطابقت دارند. در پژوهش حاضر و مطالعه 
( عدم توالی کارکردها و همچنین حذف برخی از کارکردها در 1931) فرضی و فخیمی فاریابی

 داستان رعایت نشده است. های  ود و الگوی پراب به طور کامل در حرکتشها مشاهده میقصه
دراین پژوهش و بر اساس نمودارهای رسم شده بیشترین خویشکاری خبرگیری و خبردهی، 

آید که این نهی و نقض نهی که بیشتر به صورت پرسش و پاسخ هستند برای قهرمان پیش می
دهد؛ دراین مرحله  می مت، خودش را نشانآغاز حرکت داستان است. سپس خویشکاری عزی

شوند که برای قهرمان مشکالت و موانعی ایجاد شخصیت شریر نمایان گشته، افرادی پیدا می
-کنند و خویشکاریکنند. تعدادی به عنوان یاریگر و بخشنده، قهرمان را در مسیر کمک میمی

ر پایان هم قهرمان یا به مقصد رسد. د می های واکنش قهرمان و رسیدن به ناشناختگی به ظهور
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های عامیانه رسد. البته در قصهشود و داستان هم به انتها میرسد و یا با شکست روبرو میمی
 یابد.ها با خوبی و خوشی و همچنین رسیدن به مقصد خاتمه میخراسان جنوبی بیشتر قصه

ند افراد سازگار و کنمردم استان خراسان جنوبی تحت تاثیر اقلیمی که در آن زندگی می
دهند پس نیاز و طلب درخواست های سخت تطبیق میقانعی هستند و خودشان را با موقعیت

ها حتی به صورت ضرب المثل ها زیاد مهم نیست. بعضی از داستانچیزهای متفاوت، برای آن
س که یعنی مرغ کور و آب شور که حکایتش این است که هر ک 1مانند داستان شماره اند  درآمده

کند هرچند که آن محیط از نظر کند همان جا را برای زندگی انتخاب میبه یک محیط عادت می
یعنی نه من ریسک چون همیشه کارها را  13آب و هوایی مناسب نباشد. درداستان شماره 

دهند و اول وظایف و کاری را که دارند به نحو احسن انجام دهند، هر  می برخودشان ترجیح
گویند: به سرم ریز به  می باشد را می خیلی شلوغ است و مشغول انجام وظایفشکس که سرش 

برم ریز که مجال خوردنم نیست که در این داستان هم آمده است. همچنین چون مردم این 
یعنی بی بی هور و بی بی نور اصال  25منطقه اعتقادات مذهبی محکمی دارند، داستان شماره 

 کند و می ها شده است یعنی هر کس مشکلی دارد این آش را نذرجزء آداب و مراسم مذهبی آن
 باشد.  می و مراسم مذهبیها  پزد و جزء آئین می
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