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 چكیده

والديمیر پراپ،  ساختارگرايان پیوند اساسی يافته است. یشناسی با آراشناسی به عنوان رويکردی نوين در متنروايت

شناسی  های پريان روسی، روايت فولکلورشناس روسی، نخستین کسی است که با مطالعۀ ساختارگرايانه بر روی قصه

و از نظر انواع قهرمانان  ،های عامیانه با وجود تنوعی که در روايت دارند گذاری کرد. او دريافت قصهنوين را پايه

 شوند. آيند، محدود می می عملکردها به هفت نوع شخصیت و سی و يک عملکرد که همواره با توالی يکسان از پی هم

در اين نوشته با توجه به ساختار  شناسان پس از او شد.دستاوردهای او در اين پژوهش، آغازگر مسیری نو برای روايت

پور مرتضی مؤدب گندمو  يلدا، ياسمین، پريچهرچهار رمان   -ونهبه عنوان نم -های عامه پسند  گون رمان ساده و قصه

شناسی پراپ برگزيديم.  برای بررسی قابلیت آنها با نظريۀ ريخت ،پسند هستند های پرفروش در گونۀ عامه را که از رمان

بر اساس توالی ها و عملکرد آنها محدود است و  آمده با مطالعات پراپ همخوانی دارد. تعداد شخصیت دست نتايج به

هايی که در تطبیق  ها و محدوديت با وجود ناهمگونی -پسند های عامه آيند. در حقیقت رمان يکسانی از پی يکديگر می

 شناسانه هستند.دارای قابلیت تطبیق ريخت -با الگوی پراپ دارند
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 مقدمه

 هایپسند، از انواع رمانبازاری يا عامه هایرمان

های اخیر بسیار مورد توجه هستند که در دهه

اند و به محبوبیت بااليی مخاطبان قرار گرفته

اند. خاستگاه اين نوع رمان را بايد در دست يافته

هايی که پیش از انقالب در مجالت به پاورقی

نويسی تا جو کرد. پاورقیورسید، جستچاپ می

های پیاپی مورد توجه نويسندگان زيادی بود سال

های خود به صورت که از طريق چاپ داستان

ها به محبوبیت زيادی منظم در مجالت و روزنامه

ها با مضامینی دست يافته بودند. بیشتر اين پاورقی

ای اجتماعی و ـهاریـق، ناهنجـون عشـهمچ

شدند و در مشکالت زنان و جوانان نگاشته می

 ن مردم از محبوبیت زيادی برخوردار بودند.میا

-، جريان پاورقیشمسی 1207با وقوع انقالب 

نويسی برای مدتی تعطی  شد، اما پس از آن در 

پسند، حیاتی دوباره يافت و های عامهقال  رمان

-نويسندگان بسیاری به ويژه زنان به عامه

نويسی روی آوردند و به محبوبیت فراوان پسند

زودی به عنوان پسند بهرمان عامه دست يافتند.

 .پسند مطرح شدرقیبی جدی در برابر رمان نخبه

ها جايگاه ای که بسیاری از اين رمانبه گونه

های دو دهۀ اخیر را به خود ترين رمانپرفروش

اند. طبق آمار رسمی وزارت اختصاص داده

های فرهنگ و ارشاد اسالمی، نام بسیاری از رمان

-های پرفروش در سالعنوان رمان پسند بهعامه

ار ـآم ورد.ـخیـم مـبه چش 1275-1250های 

وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی بیانگر اين است 

 ۀپسند حتی در يک دورهای عامهکه برخی رمان

اند )دنیای بار تجديد چاپ شده 25ساله  15

 (.30: 1215اقتصاد، 

-پسند ديدگاههای عامهدر مورد پديدۀ رمان

-گوناگونی وجود دارد. برخی از منتقدان بههای 

طور کلی قائ  به حذف اين آثار هستند و آنها را 

به عنوان آثاری فاقد ارزش که موج  تنزل سط، 

کنند. گردد، ارزيابی میفکری مخاط  می

میرصادقی اين نوع رمان را با صفاتی همچون 

توصیف « افتادهارزش و پیش پایـذل و بـمبت»

ات و ـان طبقـاز می»ان آن را ـاطبکند و مخمی

 داندمی« سواد جامعههای پايین دست و کمگروه

 .(072: 1253میرصادقی، )

پسند را به های عامهسعید سبزيان، رمان

طلبی و ور لذتـه منظـب عنوان آثاری که صرفاً

شوند، مصرفی بارآوردن مخاط  تولید می

حاص  تولید  سند راپ ژانر عامهاو  .کندارزيابی می

ی که به ژانر داند.می« ای کارخانه»و تفکر 

مین أداری متعلق است و منافع آن را ت سرمايه

جريانی بر را پسند  تولید رمان عامهاو کند.  می

خواننده  ی کهصنعت .داندمی مبنای تولید سرگرمی 

کند ولی بینشی  را فقط در جريان خواندن قانع می

دهد، بنابراين از اين جهت خواننده را  نمی به او

 (1215)فرهیختگان،  کند. متضرر می

های جانبه به رمانبا اين حال نگرشی يک

پسند و ناديده گرفتن آنها با توجه به جايگاه عامه

دهندۀ نظام فرهنگی و ادبی تمامی اجزای تشکی 

در تبیین دقیق وضعیت ادبی هر جامعه، مورد 

نظران نیست. برای مثال، قبول همۀ صاح 

پسند شوند که از رمان عامهمحققانی يافت می
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-کنند و برای آن جايگاه مثبتی قائ  میدفاع می

های پرفروش را مطالعۀ رمان شوند. علی احمدی

 (.10: 1252) دانداز چند نظر حائز اهمیت می

ها نیات و معانی و ازجمله اينکه در اين رمان

شوند. نمايی میگان بازهای خوانندباورداشت

-پسند باع  پیدايش جريانهمچنین رمان عامه

شود که از حی  ادبیات، های فرهنگی خاص می

های ادبی و از حی  فرهنگی، به تولید سبک

ساز تحوالت عمیق در فرهنگ مردم است و زمینه

ها و تلییرات را امکان شناخت بحران ،در نهايت

 کند. فراهم می

تلییر در ديدگاه محققان  1دريک النگهرست

پسند را حاص  آگاهی جديد نسبت به رمان عامه

-آنان دربارۀ اهمیت اين نوع گفتمان فرهنگی می

پسند های عامهخواندن رمان»داند. از ديدگاه او 

سنخ با شرارت پنهانی تلقی ديگر عموماً کاری هم

شود که اذعان به انجام دادن آن مايۀ نمی

توان داستان همچنین ديگر نمیشرمساری باشد. 

پسند را نوعی مادۀ مخدر دانست که فقط عامه

« کنندخوانندگان غیر روشنفکر آن را مصرف می

 .(3: 1252 )استوری،

ها و در هر حال فروش باالی اين رمان

نويسی، پسندرقابت شديد اين آثار با جريان نخبه

ضرورت توجه گسترده و علمی به اين آثار را 

-بد و حذف آنها از جريانات نقد و پژوهشطلمی

های ادبی در حقیقت ناديده گرفتن سلیقۀ 

مخاط  انبوه اين نوع را به دنبال خواهد داشت. 

های ساختاری اين در اين جهت توجه به جنبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Drik Longherst 

تواند گامی در جهت شناسايی بهتر اين آثار می

 آثار و عوام  مؤثر بر جذب مخاطبان باشد.

 تأثیرنوينی است که با  شناسی دانشروايت

شناسی شک  گرفت. در اين میان گرفتن از زبان

شناسان مکت  ساختارگرايی نقش اساسی زبان

داشتند. سرمايۀ فکری اين مکت  با وجود 

سرکوب شدن توسط حکومت شوروی به مکاتبی 

شناسی همزبانی همچون نقد نو در نقد ادبی، زبان

ر متن در شناسی و مکت  توضی، و تفسیدر زبان

 (.101: 1252)شمیسا،  فرانسه اثر گذاشت

فولکلورشناس روس، با  3والديمیر پراپ

مطالعۀ صد قصۀ عامیانۀ روس با تکیه بر ساختار، 

ثابت کرد که اين صد قصه با وجود فراوانی و 

های گوناگون از الگوی يکسانی وجود شخصیت

بندی و گنجانیدن کنند که قابلیت تقسیمپیروی می

ال  مشخصی را دارند. مطالعات او که در در ق

 شناسی پريانريختدر کتاب  میالدی1135سال 

-به عنوان نخستین پژوهش روايت ،منتشر شد

شناسانه اهمیت فراوان دارد، زيرا او اثبات کرد که 

ها را در قال  مشخصی گنجاند و توان قصهمی

 برای آن قوانینی تدوين کرد.

-الگوی ريختاست  اين مقاله کوشیده

های عامیانه ای را که پراپ در بررسی قصهشناسی

پسند بیازمايد. به های عامهبر رمان ،به کار گرفت

، يلدا و ياسمینپريچهر، عنوان نمونه چهار رمان 
-پور را که  جزء پرفروشاز مرتضی مؤدب گندم

 ،های دهۀ اخیر هستندترين رمانترين و محبوب

اين نوشته در پی  برگزيديم. در همین راستا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Vladimir Propp 
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-بررسی میزان قابلیت تطبیق الگوی پراپ با رمان

های ای از رمانهای مورد نظر به عنوان نمونه

پسند پر مخاط  و به دنبال بازيابی عامه

های ها، عملکردها و نوع شخصیتشخصیت

های مذکور بر طبق نظريۀ مورد موجود در رمان

 نظر است.

 

  های پژوهشپرسش

پور های مؤدبو نوع آنها در رمان هاشخصیت .1

 ند؟اکدام

ها های شخصیتعملکردها و خويشکاری .3

 ؟هستند چگونه

-ای از رمانهای مورد نظر به عنوان نمونهرمان .2

اندازه قابلیت تطبیق با الگوی پسند تا چههای عامه

 شناسی پراپ را دارند؟ريخت

 

 پیشینۀ پژوهش

پسند در های عامهرمانرنگ با توجه به جايگاه پر

خوان، ضرورت توجه به اين آثار میان قشر کتاب

های چندی پژوهش ،رواز اين .است بارزتر شده

است. با  در مورد اين نوع رمان صورت گرفته

عد گسترده بیشتر به ها در بُحال اين پژوهشاين

 .اندشناسانۀ اين آثار پرداختهبررسی ابعاد جامعه

درضا جوادی يگانه و آسیه برای مثال، محم

( براساس پژوهشی کیفی با 1215ارحامی )

مراجعه به شهر کتاب تهران و مصاحبه با زنان 

پسند، به بررسی رفتارهای مند به ژانر عامهعالقه

دست آمده  نتیجۀ بهاند. خوانشی زنان پرداخته

ان خوانندۀ ـه زنـت کـقت اسـن حقیـر ايـبیانگ

در تمامی اقشار اجتماعی پسند های عامهرمان

حضور دارند و تنوع سنی، تحصیلی و شللی در 

 خورد.ها به چشم میخريداران اين رمان

(، به منظور 1213پورو همکاران )کیان

بررسی میزان و عوام  مؤثر بر گرايش مخاطبان 

پسند، با انجام پژوهشی میدانی و با به رمان عامه

دانشگاه اصفهان، در  SPSSافزار استفاده از نرم

موارد فوق را به طور خاص بر روی دانشجويان 

های ظاهری، اين دانشگاه در سه سط، ويژگی

ادبی و محتوايی بر روی عواملی همچون جنس، 

 -رشته، مقطع تحصیلی و پايگاه اجتماعی

اقتصادی سنجیدند. نتايج اين پژوهش، گرايش به 

د نظر پسند را در میان جامعۀ آماری موررمان عامه

 رو به باال ارزيابی کرد. متوسط 

در پژوهشی  (1250) میرفخرايی و فرهنگی

پسند در دهۀ رمان پر فروش عامه 31با بررسی 

، با استفاده از مفاهیم تحلی  گفتمانی به 55

ها پرداختند. بررسی جايگاه زنان در اين رمان

ست که ا نتايج پژوهش مذکور، بیانگر آن

زنان به معنای مقابله با واگذاری نقش اصلی به 

های غال  از نقش زن در جامعه و برداشت

ها شايد به دلی  خانواده نیست، بلکه اين رمان

مثابه های خوانندگان خود و شايد بهخواسته

بخشی از ابزارهای تعلیم و تربیت اجتماعی، 

گفتمانی مردساالرانه را در چهارچوبی زنانه 

 کنند.منعکس می

-ور خاص به بررسی ادبی رمانطپژوهشی که به

است، پژوهشی است که  پسند پرداختههای عامه

( بر روی دويست 1255) توسط صفايی و مظفری
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پسند پرفروش در دو دهۀ اخیر صورت رمان عامه

-های رمانگرفته است. در اين پژوهش، ويژگی

های ظاهری، عد ويژگیپسند در سه بُهای عامه

مورد بررسی قرار عناصر داستانی و محتوايی 

است که اند. نتیجۀ اين پژوهش بیانگر اينگرفته

های مورد بررسی توجه فراوانی در طرح رمان

 اصلی خود به ساختار ذهنی خواننده دارند.

پسند و درک با وجود توجه به رمان عامه

ضرورت پرداختن به اين آثار، کمبود پژوهشی که 

را  آثارشناسانۀ اين به طور خاص، بررسی روايت

های مطم، نظر خود قرار داشته باشد، در پژوهش

 شود.مربوط به اين حوزه، احساس می

 

 روش پژوهش

ای با مطالعۀ روش پژوهش حاضر از نوع کتابخانه

کت  و مقاالت در حیطۀ مباح  مربوط به 

پسند صورت گرفته شناسی و رمان عامهروايت

شان به ها، عملکرد آنها و نوعاست. شخصیت

هايی صورت جدولمنظور ايجاد انسجام بیشتر به

 نشان داده شدند. 
 

 شناسیروایت و روایت

های های نو در پژوهششناسی از دانشروايت

شناسان روس و از زبانادبی معاصر است که 

-است. شک  گرفته تأثیربسیار گرايی مکت  شک 

ای زبانی دارای لهئگرايان، ادبیات را به عنوان مس

ديدند و در بررسی شناسانه میقابلیت بررسی زبان

اثر ادبی تنها به فرم آن توجه داشتند. مطالعات 

آنها در آغاز بر روی شعر صورت گرفت اما بر 

-نويسی نیز اثر گذاشت که با شک حوزۀ داستان

شناسی، موج  تحول گیری دانش روايت

-شکـ درخشانی در مطالعۀ متون شد. نظرات 

و  0، آيخن باوم2مچون ياکوبسونانی هـگراي

فراوان  تأثیرران ـو ديگ 0وفسکیـور شکلـويکت

 شناسی گذاشت.های روايتبر  نظريه

توان شناسی را میهای روايتبا آنکه ريشه

 ،ارسطو يافت بوطیقایدر دوران باستان و کتاب 

شناسی مدرن با مطالعات والديمیر اما روايت

شناسی هرچند اصطالح روايت .پراپ آغاز شد

در کتاب  2را نخستین بار، تزوتان تودوروف

برای علم مطالعۀ قصه به  دستور زبان دکامرون

 کار برد. 

از آنجا که عرصۀ روايت از يک سو به 

رسد که کوتاه، ساده، همگانی و اسطوره می

ه ـان کـه رمـب ،رـوی ديگـشفاهی است و از س

ای است، عرصهوالنی و مکتوب ـده، طـپیچی

بسیار عالی برای مطالعات ساختارگرايانه به شمار 

های موجود تعريف .(11: 1252)اسکولز،  رودمی

شناسی براساس نظرات هر مکت ، از روايت

متفاوت است. روالن بارت معنايی کلی از روايت 

های فرهنگ تمام حوزهدر نظر دارد و آن را به

نمايش، رقص، بشری همچون ادبیات داستانی، 

 دهد.سینما و تاريخ تسری می
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توان روايت را ريف میـرين تعـتادهـدر س

ای را هـی دارد و قصـگويمتنی دانست که قصه

کند. اسکولز و کالگ در کتاب ريف میـتع

دانند ۀ متون ادبی می، روايت را کلیماهیت روايت

دارای دو خصوصیت وجود قصه و حضور »که 

 .(15: 1271)اخوت، « گو استقصه

ای از حوادث واقعی يا روايت نق  رشته»

ای که ارتباطی تاريخی يا خیالی است، به گونه

دث بازتاب میان آنها وجود داشته و اين حوا

يکديگر باشند و در میان آنها پیوندی زمانی و 

: 1257 )میرصادقی،« ای وجود داشته باشدانگیزه

132) 

مايک  توالن، روايت را توالی ملموسی از 

داند که به صورت غیر تصادفی کنار حوادثی می

اساس اين بر. (15: 1271اند )اخوت، هم آمده

درپی نی پیيع ،توان دو ويژگی روايتتعريف می

بودن حوادث و هدفمند و با انگیزه بودن آنها را 

دريافت؛ حوادثی که بايد در ارتباط با يکديگر 

 قرار داشته باشند.

عنوان واحدی روايی از اجزايی روايت به

است که در پیوند با يکديگر قرار  تشکی  شده

 دهند:گیرند و چارچوب روايت را شک  میمی

هر روايت از عناصری تشکی   :واحد بنیادینالف( 

توان واحد ترين آن را میاست که کوچک شده

اما بايد توجه داشت که اين واحد  بنیادين نامید.

شناس و در هر مکتبی بنیادين نزد هر روايت

تعريف متناس  با برداشت آن از روايت دارد. اين 

واحد بنیادين از نظر پراپ، راکالن و کمب  و همۀ 

ی که در بررسی ساختاری روايت، شناسانروايت

يافتن به ساختار بنیادين داستان در پی دست

های است. يعنی کنش شخصیت« کارکرد»، هستند

روايت از جهت اهمیتی که در پیشبرد جريان 

يا به تعبیر ريمون کنان هرچه که در  ،داستان دارد

داستان اتفاق بیفتد و باع  تلییر وضعیت امور و 

نیا، شود )صالحییت ديگر میتبدي  آن به وضع

1255 :11). 

کنشگرها به موازات واحدهای  کنشگر:ب( 

کارکردی از لحاظ ساختار روايت اهمیت دارند. 

ها به عنوان کنشگر در فهرست کردن شخصیت

است و  شناسی امروز جايگاه مهمی يافتهروايت

شناسانی چون تودوروف و گرماس در روايت

ساختاری خود به آن توجه های تحلی  نظريه

 .(35 )همان: نشان دادند

های روايت به معنای چینش سازه :توالیج( 

-توالی بر دو بعد زمان و علیّت داللت می است.

بدين معنی که رويدادهای داستان براساس  .کند

نظمی علّی و معلولی در داستان از پی يکديگر 

آيند؛ نظمی که اساس روايت است. در می

ی ساده میان زمان و علت ارتباطی هاروايت

های پیچیده اما در روايت ،نزديک برقرار است

 گیرد. )همان(زمان از علت فاصله می

شناخت روايت بر منتقد ادبی و نويسنده 

منتقد ادبی را  در نقد و تحلی   .گذار استتأثیر

داستان و عناصر آن و نويسنده را در آفرينش 

 کند.داستان ياری می

 

 والدیمیر پراپ

 -1172اس روس )ـشنانـراپ، زبـر پـوالديمی

با  1135( نخستین کسی است که در سال م.1510

مطالعۀ دقیق بر روی صد قصۀ عامیانۀ روس که 



    11       پسندشناسی رمان عامهتحلیل ریخت
 

 

آوری شده بود، پرداخت جمع 7يفتوسط افاناسی

-ريختو نتیجۀ عمدۀ مطالعات خود را در کتاب 

او با منتشر کرد. نظرات  های پريانشناسی قصه

 1105دود سی سال بعد در ـار در حـتأخیر بسی

با ترجمۀ آثارش به انگلیسی مورد توجه میالدی 

غربیان قرار گرفت و با وجود گذر سالیان دراز از 

گیری اين نظريه هنوز روش وی معتبر و شک 

و نقش  (00: 1251)ذوالفقاری،  کارآمد است

 هور ساختارگرايی فرانسه ايفا کردمهمی در ظ

توان ادعا کرد نظريۀ ( و می13: 1253)مارتین، 

رغم میراثی که از ارسطو تا تحلی  ساختاری او به

آغازگر تحلی  ساختاری ، جا ماندهبه امروز به

 .(11: 1271)اسکولز،  است قصه بوده

 

 شناسی پراپنظریۀ ریخت

-ريخت»شناسی خود را تـۀ روايـراپ، نظريـپ

شناسی از علم گیاهاصطالحی که  .نامید« شناسی

گرفته شده است و در آن به بررسی و شناخت 

دهندۀ گیاه و ارتباط آنها با يکديگر اجزاء تشکی 

يعنی  .(17: 1225پردازد )پراپ، و با ک  گیاه می

و اين  دهدساختمان گیاه را مورد بررسی قرار می

شناسی و دانشی است واژه از اصطالحات زيست

 اهری موجودات زندهکه از ساختمان و شک  ظ

-زنده بح  می)اعم از گیاهان و جانوران( و غیر

پراپ نیز در پژوهش  .(2: 1252)سرامی،  کند

ها را مورد توجه قرار داد. خود، ساختمان قصه

اساس محتوا يا ها را برمحققان پیش از او قصه

شخصیت بررسی کرده بودند، اما از نظر پراپ، 

تنهايی را به ها قابلیت بررسی ساختاریقصه

های قصه را مورد مايهاو بن ،رواز اين .دارند

ترين واحد شناسايی کوچک .بررسی قرار داد

ساختاری، عنصر بنیادين روايت است که پراپ 

 .دـناممی «اریـويشکـخ»ا ـي« ردـارکـک»آن را 

خويشکاری يعنی عم  شخصیتی از اشخاص »

عملیات نظر اهمیتی که در جريان قصه که از نقطه

 .(02: 1225پراپ، « ) شودتعريف می ،قصه دارد

کارکرد را  21های مورد نظر، پراپ در قصه

شوند. مشخص کرد که با نظمی يکسان تکرار می

هر چند وجود تمام اين کارکردها در يک قصه 

اما توالی آنها همواره به يک  ،الزامی نیست

شود. او برای ها رعايت میصورت در تمام قصه

بررسی دقیق اين کارکردها هر يک را تعريف و 

برای هر يک عنوانی انتخاب کرد و برای هر يک 

با استفاده از الفبای روسی، عالمتی را به عنوان 

نماد در نظر گرفت و عالوه بر آن کارکردهای 

به طور مثال عنصر شر  .فرعی را نیز مشخص کرد

های مشخص کرد و زيرمجموعه A را با حرف

A اآن را ب
1، 2

A .....به عنوان  مشخص کرد. و

 ها اشاره کرد:توان به اين نمونهنمونه می

. يکی از اعضای خانواده، خانواده را ترک 1

 کند. عنوان: دور شدنمی

 شود.. قهرمان از انجام کاری نهی می3

 شود.. ممنوعیت نقض می2

 طور ادامه دارد تا....و همان

 رسد.. شخص خبی  به مجازات می25

کند و به پادشاهی . قهرمان، ازدواج می21

 .(01 -15: همانرسد )می
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7. Afanassiev 
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گانه که از عناصر  21عالوه بر کارکردهای    

های عامیانه هستند، پراپ عملکرد ثابت در قصه

 بندی کرد:مکنشگران را در هفت حوزه تقسی

 . شرير1

 . بخشنده3

 . ياريگر2

 . شاهزاده خانم0

 دارنده. گسی 0

 . قهرمان 2

 .(121-123: همان. قهرمان دروغین )7

ها دارای حوزۀ هر يک از اين شخصیت

خود است. برای نمونه  عملکرد مخصوص به

جو، وحوزۀ عملیات قهرمان شام  رفتن به جست

بخشنده و عروسی های واکنش در برابر خواست

 (123است. )همان: 

-های هفتتوجه در مورد نقشنکتۀ قاب  

به  .گانه، قابلیت ايفای چند نقش توسط آنهاست

تواند هم نقش بخشنده اين معنی که شخصیتی می

يک  ،عالوه بر اين .دهنده را ايفا کندو هم ياری

 ،همچنین .توانند ايفا کنندنقش را چندين نفر می

نقشی در داستان، نداشتن در صورت وجود 

 .شودهای آن به شخصیت ديگر منتق  میصورت

-ای نباشد، صورتای بخشندهاگر در قصه» مثالً

شود به شخصیت هايی که وی در آنها ظاهر می

ديگر قصه که بالفاصله پس از وی قرار دارد، 

 .(175)همان: « شوديعنی به ياريگر، منتق  می

پراپ، متنی است که تلییر  روايت در نظر

وضعیت را از حالت پايدار به حالت ناپايدار و 

-الت پايدار بیان میـه حـبازگشت دوبارۀ آن را ب

روايت در نظر او با وضعیتی  ،بر اين اساس .کند

شود پس از آن عاملی، تعادل ثابت آغاز می

ريزد و در نهايت، داستان به هم میآغازين را به

 .گردد(گردد )يا نمییه باز میحالت تعادل اول

پراپ نتیجۀ مطالعات خود را در چهار اص  

 کلی بیان کرد: 

های اشخاص قصه عناصر . خويشکاری1

 دهند.ثابت و پايدار را در يک قصه تشکی  می

های هايی که در قصه. شمارۀ خويشکاری3

 محدود است. ،پريان آمده

 ها همیشه يکسان است.. توالی خويشکاری2

ت ـان از جهـای پريـههـۀ قصـ. هم0

 .(02-02)همان: « ساختمانشان از يک نوع هستند

 

 هاهای عامه پسند با قصهشباهت ساختاری رمان

پسند در موارد گوناگون، های عامهساختار رمان 

-ها دارد و به نظر میهای بسیار با قصهشباهت

 هايی که رمانها بیش از پیچیدگیرسد اين رمان

کشاند، امروز را به مسیرها و انواع گوناگون می

سادگی و دوری از پیچیدگی را در ساختار و 

ای ـهژگیـان ويـاز می د.ـانظ کردهـوا حفـمحت

ادبیات » ای که جمال میرصادقی درگانه11

های های عمدۀ قصهبه عنوان ويژگی« داستانی

(، 21 -73: 1253 )میرصادقی، کندعامیانه بیان می

یرنگ ضعیف بر مبنای شبکۀ استداللی سست، پ

گرايی و ها، کلیگرايی در پرورش شخصیتمطلق

انی ـا، همسـهتـی شخصیـايـی، ايستـۀ کلـنمون

ها در سخن گفتن و نقش سرنوشت در قهرمان

هايی هستند که در پیشبرد حوادث از ويژگی

پسند به عنوان عناصرمشترک های عامهبیشتر رمان

 شوند.شناخته می
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 هاخالصۀ رمان

های مورد نظر بايد به وجود دو در بررسی رمان

روايت اصلی و فرعی توجه کرد. روايت اصلی 

اهمیت چینی و وقوع حوادثی کمدر ابتدا با مقدمه

شود و در ادامه با ورود شخصیتی جديد آغاز می

گردد و اين دو به داستان، روايت فرعی آغاز می

 روند.يکديگر پیش میموازات روايت به

 

 پریچهر

: فرهاد به فرگ ، دختر دوست روایت اصلی

-بندد و با يکديگر قرار ازدواج میپدرش دل می

گذارند، اما مشخص شدن توموری در ملز فرگ ، 

کند. فرهاد، رو میهازدواج آنها را با مشک  روب

برد فرگ  را برای معالجه به خارج از کشور می

 سپارد.جراحی جان میاما او در زير عم  

طور : پريچهر، پیرزنی که بهروایت فرعی

شود، داستان تصادفی با فرهاد و هومن آشنا می

گونه برای آن دو تعريف ود را اينـدگی خـزن

 کند:می

ه اجبار پدرش با ـی بـه سالگـن نـاو در س

کند که او را ساله ازدواج میمردی حدوداً چه 

دهد. پس از جدا شدن از بسیار مورد آزار قرار می

کند که پیش از او او با مرد ديگری ازدواج می

ازدواج کرده بوده است و چهار دختر دارد و اين 

دختر بزرگ  کند.موضوع را از پريچهر پنهان می

دل دارد، با هووی پريچهر که از او کینه به

گذاشتن سیم لخت برق در اتاق، موج  مرگ 

از آن پريچهر،  شود. پسپسر کوچک پريچهر می

زند و شوهرش به بهانۀ ديوانگی خود را آتش می

 برد.او را به تیمارستان می

 یاسمین 

بهزاد، پسری فقیر، به دختری : روایت اصلی

بندد، اما مادر ثروتمند به نام فرنوش دل می

فرنوش که زن هوسبازی است، به بهزاد پیشنهاد 

خود دهد که فرنوش را رها کند و با انتخاب می

-او به ثروت برسد، اما بهزاد پیشنهاد او را نمی

است برای  پذيرد. فرنوش که از ماجرا آگاه شده

-گرفتن تصمیم درست به وياليشان در شمال می

اش قرار رود اما در آنجا مورد تجاوز پسرخاله

اندازد. گیرد و پس از آن خود را به دريا میمی

به بهزاد پس از آگاهی از سرنوشت فرنوش، 

 کند. شمال رفته، خود را در دريا غرق می

آقای هدايت، پیرمردی که با : روایت فرعی

کند، داستان زندگی خود را فرنوش تصادف می

 کند: گونه برای بهزاد تعريف میاين

 خانه گذراندهاو که کودکی خود را در يتیم

طور اتفاقی با خانم اکرمی، معاون يتیم است، به

شود و او را پلیدی است درگیر میخانه، که زن 

کشد. پس از آن با کمک رضا که در ديوانه می

ن وکند ويلخانه زندگی میای نزديک يتیمخانه

کند. آموزد و آنجا را برای نوازندگی ترک میمی

شود. ابتدا در رو میهدر آنجا با موفقیت بسیار روب

پردازد و در آنجا فروشی به نوازندگی میيک عرق

خواهد با او ازدواج شود و میهاسمیک آشنا می با

کند. برد که او خودفروشی میکند، اما پی می

هاسمیک که مجبور به انجام اين کار است، پس 

داند، از آگاهی از اينکه هدايت، موضوع را می

کند. پس از اين ماجرا، هدايت به خودکشی می

معالجۀ دختر بیماری به نام ياسمین که در 

-کند، میسرای مح  اقامت او زندگی میکاروان
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بندد و پس از آنکه از عالقۀ پردازد و به او دل می

کند و با او ازدواج می ،شوداو نیز به خود آگاه می

شود. ياسمین از او صاح  پسری به نام علی می

ک ـه تحريـی دارد بـايـار زيبـدای بسیـکه ص

گی کند تا به خوانندهمسايۀشان خانه را ترک می

روی آورد. پس از چند سال، از کردۀ خود 

شود و برای مجازات کردن خود، خود پشیمان می

اندازد. پسر او علی که آلبوم ای میرا به درون درّه

های مادرش را که نمايش گذشتۀ اوست، عکس

 کند.با خوردن مرگ موش خودکشی می

 

 یلدا

بندد و پس سیاوش به يلدا، دل می :روایت اصلی

کنند، اما راضی کردن خانوادۀ او با هم نامزد میاز 

اش به طرز ناگهانی، کشور را ترک يلدا و خانواده

گردند. نیما، دوست سیاوش کرده، به خارج بازمی

شود که يلدا جواب آزمايشی را که متوجه می

 برای ازدواج انجام داده بودند، گرفته و فهمیده

 است که ايدز دارد. 

شیوا، دختری که در پارک با  :روایت فرعی

 شود، گذشتۀ تلخی داشتهسیاوش و نیما آشنا می

است. پدر و مادرش او را از رفتن به مدرسه منع 

اند و به اجبار او را وادار به ازدواج با جوانی کرده

شیوا پس از آنکه جواد  اند.عامی به نام جواد کرده

افتد، بار بر اثر داشتن مواد مخدر به زندان می دو

شود و برای گذران زندگی به کار از او جدا می

پردازد. در يکی از اين های مردم میکردن در خانه

شود که او ها با پسری به نام روزبه آشنا میخانه

فريبد و پس از آنکه مدتی را به بهانۀ ازدواج می

-کند. شیوا متوجه میرا با او گذراند، او ر رها می

است و  ه ايدز مبتال شدهشود که توسط روزبه ب

و مردان فاسد به مبتال  برای انتقام گرفتن از او

پردازد، اما با پشیمانی از کردن آنها به ايدز می

 کشد.کارهای گذشته، خود را می

 

 گندم

سامان به دخترعمۀ خود، گندم، دل : روایت اصلی

بندد، اما دخترعمۀ ديگر او، دالرام، که به می

ای در اتاق با گذاشتن نامه سامان عالقه دارد،

کند، گندم که او را دختری سر راهی معرفی می

شود و سامان و پسر موج  فرار گندم از خانه می

کوشند تا سرانجام اورا عمويش، کامیار، بسیار می

 يابند.می

سامان و کامیار، پسری را که  :روایت فرعی

يابند و با به گمان آنها برادر گندم است، می

شوند. شدن به او از سرگذشت او آگاه می نزديک

پسر که نصرت نام دارد، در خانوادۀ فقیری رشد 

است و مادر و يکی از خواهران خود را بر  کرده

 اثر بیماری و نداشتن هزينۀ مداوا از دست داده

است. پدرش يکی از فرزندان خود را بر اثر فقر 

 است. نصرت برای ای ثروتمند فروختهبه خانواده

تأمین زندگی خود و ديگر خواهرش به فروش 

آورد و در پايان چون ديگر مواد مخدر روی می

کند، اما پیش امیدی به زندگی ندارد خودکشی می

گويد که فرزندی از مرگ، به سامان و کامیار می

است، پسر بوده  که پدرش به آن خانواده فروخته

 است و نه دختر؛ پسری که خالی در زير بل  دارد

 و اين از مشخصات کامیار است.
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 شناسی پراپنظریۀ ریختپور با های مؤدبتطبیق رمان

 ساختار رمان

 ساختار رمان در روايت اصلی. 3جدول 

 

 ساختار رمان در روايت فرعی. 5جدول 

 تعادل مجدد خوردن تعادلبر هم  تعادل اولیه عنوان رمان

 

 پريچهر
پريچهر با پدر و نامادری 

 می کند. زندگی

ساله  05 سالگی با مردی 1در  به اجبار

مورد آزار  در خانۀ همسر، کند.ازدواج می

از  گیرد. با کمک سهراب خان،قرار می

با مردی ازدواج  شود.همسرش جدا می

پريچهر، پس از چند سال 

 میرد.تنهايی می

 تعادل مجدد بر هم خوردن تعادل تعادل اولیه عنوان رمان

 

 پريچهر

فرهاد در کارخانۀ پدرش به کار 

  شود.مشلول می

فرهاد، عاشق فرگ ، دختر دوست 

 شود.پدرش می

  به بیماری سختی مبتال ـفرگ

 شود.می

اثر بیماری  فرگ  بر

 میرد.می

 ياسمین
 بهزاد، پسری فقیر است. 

بهزاد، به فرنوش، دختری ثروتمند دل 

 بندد.می

 مادر فرنوش، مانع ازدواج آنها

خاطر دوری از ه فرنوش ب شود.می

پسرخالۀ  رود.به شمال میمادر 

 کند.می تجاوز او بهفرنوش 

 کند.خودکشی می فرنوش

بهزاد که از 

خودکشی فرنوش 

شود، خود آگاه می

را در دريا غرق 

 کند.می

 يلدا

 

سیاوش، به يلدا که تازه از خارج 

 بندد.برگشته است، دل می

 

شود که به ايدز يلدا متوجه می

 مبتال شده است.

يلدا بدون اطالع 

سیاوش به خارج 

 .گرددبرمی

 گندم
اش گندم دل رعمهـه دختـان بـسام

 بندد.می

راهی  کند، سرگندم که فکر می

 کند.است، از خانه فرار می

ه دنبال او ـار بـان و کامیـامـس

 يابند.گردند و او را میمی

سامان و کامیار 

شوند که متوجه می

 کامیار، بچۀ سر

راهی است. سامان 

و کامیار به خارج از 

 روند.کشور می
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ازدواج  شود قبالًکند که متوجه میمی

توسط دختر  دختر دارد. پسر 0کرده و 

شود. پريچهر، مدتی در هوويش کشته می

 شود.بیمارستان روانی بستری می

 
 

 ياسمین

خانه زندگی هدايت در يتیم

 کند.می

کشد. به خانه را میول يتیمهدايت، مسئ

 کند. باکمک رضا از آنجا فرار می

کند. دختری به نام ياسمین ازدواج می

کند و پس از همسرش به او خیانت می

کشد. پسرش به پشیمانی، خود را می

خاطر آگاهی از گذشتۀ مادرش 

 .کندخودکشی می

 

هدايت پس از چندين 

سال تنهايی در پیری 

 .میردمی

 

 

 
 

 يلدا

-ای بیشیوا در خانواده

 .کندمی فرهنگ زندگی

اجبار خانواده، ازدواج سالگی به  17در 

-کند. شوهرش دو بار به زندان میمی

های افتد. شیوا مجبور است در خانه

مردم کار کند. توسط پسری به ايدز مبتال 

شود. برای انتقام گرفتن از مردها، به می

 پردازد.مبتال کردن آنها به ايدز می

بر اثر عذاب وجدان، 

 .کندخودکشی می

 گندم

ای فقیر نصرت در خانواده

کند. مادر و زندگی می

خاطر فقر، ه خواهرش را ب

 دهد.از دست می

نصرت مجبور است که کار کند. برای 

امرار معاش، به خريد و فروش مواد 

در و کارهای خالف ديگر روی ـمخ

 .شودآورد. معتاد میمی

به خاطر عذاب وجدان، 

 کند.خودکشی می

 

ا و نوع نقش در اا، عملكردهاهتاشخصی

 پورهای مؤدبرمان

ورد ـای مـهانـود در رمـهای موجتـشخصی

 

اس ـراسـا را بـواع آنهـا و انـردهـلکـعمنظـر، 

بندی ر طبقهـدول زيـراپ در جـدی پـبنمـتقسی

 کرديم:

 آنها در روايت اصلیها، عملکرد و نوع شخصیت .1جدول 

 نوع شخصیت عملكرد هاشخصیت عنوان رمان

 
 پريچهر

 قربانی ناکامی در عشق فرهاد

 قربانی ابتال به بیماری و مرگ فرگ 

 ياريگر دوست و همراه فرهاد هومن
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 ها، عملکرد و نوع آنها در روايت فرعیشخصیت .1جدول 

 شرير خیانت به پدر هومن مادر هومن

 

 ياسمین

 قربانی خودکشیو ناکامی در عشق  بهزاد

 قربانی تجاوز قرار گرفتن و خودکشیمورد  فرنوش

 ياريگر دوست بهزاد کاوه

 شرير تجاوز به فرنوش بهرام ياسمین

 شرير خیانت به همسر مادر فرنوش

 
 يلدا

 قربانی مبتال شدن به ايدز سیاوش

 قربانی مبتال شدن به ايدز يلدا

 ياريگر دوست سیاوش نیما

 

 
 گندم

 قربانی جدا ماندن از معشوق سامان

 قربانی جدا ماندن از معشوق گندم

 ياريگر/قربانی دوست و همراه سامان/بچۀ سر راهی کامیار

 شرير برمال کردن بچۀ سر راهی بودن گندم دالرام

 نوع شخصیت عملكرد شخصیت عنوان رمان

 پريچهر

 قربانی فرزند ناخواسته و مرگهای ازدواج پريچهر

 شرير آزار دادن پريچهر اهللفرج

 امراهلل
مخفی کردن ازدواج قبلی از پريچهر و 

 رها کردن او در تیمارستان
 شرير

 قربانی همکاری با پريچهر داشتن هوو/ عزت

 شرير کشتن سعید عشرت

 شرير توجهی و آزار خانوادهبی پدر پريچهر

 قربانی توجهی همسر قرار گرفتنمورد بی مادر پريچهر

 ياريگر همسر نجات پريچهر از دست نامادری و خانسهراب

 قربانی گرفتگی و مرگ در کودکیبرق سعید

 

 

 

 قربانی خیانت همسر و از دست دادن فرزند آقای هدايت

 شرير خانهای يتیمستم به بچه خانم اکرمی

 قربانی استفاده قرار گرفتنمورد سوء هاسمیک

 خشندهب ياريگر/ن به هدايت و بخشیدن وآموزش ويل رضا
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 های مؤدب پورتطبیق نظریۀ پراپ با رمان

پور، های مؤدبشناسانۀ رماندر بررسی روايت

توجه به وجود دو روايت اصلی و فرعی و 

های موجود میان آنها ضروری است. به تفاوت

-ها را میحوادث در اين رمانطور کلی محور 

شکست خوردن  توان در چند محور عاشق شدن/

بدی ديدن در  در روايت اصلی، خوبی کردن/

و ستم  پريچهر و ياسمینهای روايت فرعی رمان

 يلداهای ستم کردن در روايت فرعی رمان ديدن/

 خالصه کرد. گندمو 

ای آغاز در هر چهار رمان، داستان از نقطه

در اين وضعیت، داستان در حالت شود که می

تعادل و فارغ از حادثۀ اصلی و کشمکش قرار 

ای که اساس دارد. اين تعادل اولیه، با وقوع حادثه

خورد هم میدهد، برحوادث بعدی را تشکی  می

گشايی، شدن حوادث و گره و در پايان، با تمام

رسد. پايان داستان در اين داستان به پايان می

چرا که هر  .توجه است ز نکات قاب ها ارمان

چهار رمان، با مرگ، جدايی و تنهايی به پايان 

رسد که به نوعی بر خالف الگوی رايج در می

 ياسمین

 
 

 ن به اووويل

 قربانی/شرير کودکی سخت /خیانت به همسر ياسمین

 شرير فري  ياسمین برای ترک منزل مرد همسايه

 قربانی خودکشی بخاطر دانستن گذشتۀ مادرش علی

 
 يلدا

 

 شیوا

 

طالق و ابتال به ازدواج ناخواسته، 

 ايدز/مبتال کردن مردان به بیماری ايدز

 قربانی/شرير

 

 شرير آزار دادن شیوا جواد

 روزبه
فري  دادن شیوا و مبتال کردن او به  

 ايدز
 شرير

 مادر شیوا

 

جلوگیری کردن از ادامۀ تحصی  شیوا و 

 مجبور کردن او به ازدواج با جواد
 شرير

 پدر شیوا

 
 شرير ترک کردن خانواده مسئولیتی وبی

 گندم

 نصرت

 

خاطر ه دادن خانواده و عشق ب از دست

 فقر/فروش مواد مخدر
 قربانی/شرير

 میترا
خاطر پرهیز از ازدواج ه فرار از خانه ب

 اجباری
 قربانی

 شرير مسئولیتی در برابر خانوادهبی پدر نصرت

 قربانی فقر و بیماریه خاطر به مرگ ب مادر نصرت

 قربانی دادن اعضای خانواده بر اثر فقراز دست حکمت
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های عامیانۀ مورد توجه پراپ در نظريۀ قصه

اش و نیز متفاوت از الگوی رايج شناسیريخت

 پسند است.  های عامهنپايان خوش در رما

پور در اين مؤدب پردازیالگوی شخصیت

ها، الگويی ثابت است. در هر چهار رمان، رمان

شخصیت اصلی پسری است که قهرمان داستان 

شود و داستان از نظرگاه او روايت می نیز هست و

در هر چهار رمان، پسری ديگر که دوست 

کند. در هر صمیمی اوست، او را همراهی می

ه چهار رمان، با حذف نام اين دو پسر و ناديد

گرفتن برخی جزئیات، خطوط کلی اين 

ها ثابت است. به دلی  موضوع اصلی شخصیت

ها که مسائ  خانوادگی و عاطفی است، اين رمان

به طور  ها نیز تقريباًهای رمانديگر شخصیت

کام  به افراد خانواده و دوستان و نزديکان 

 شوند.شخصیت اصلی محدود می

و شخصیت اصلی در هر دو روايت اصلی  

فرعی و همچنین معشوق در روايت اصلی، به 

دلی  ناکامی در عشق و پايان تلخ، قربانی نامیده 

ها از آن کسی شوند. نقش شرير در اين رمانمی

زند و است که با کردار خود به قهرمان، آسی  می

يا اينکه نقش او به طور کلی نقش منفی است. 

شخصیتی که به قهرمان داستان در کارهايش 

 شود.رساند، ياريگر نامیده میمی کمک

در روايت اصلی، قصه با خويشکاری 

شود که در هر چهار مورد، کمبود يا نیاز آغاز می

از نوع نیاز به عروس است. شخصیت اصلی 

بندد که اين دلبستگی داستان به دختری دل می

 دهد.اساس روايت را شک  می

 

 قربانی

در هر که پیشتر گفته شد، شخصیت اصلی چنان

چهار رمان در روايت اصلی و فرعی در نقش 

شوند. در روايت اصلی عالوه بر قربانی ظاهر می

شخصیت مرد داستان که شخصیت اصلی و راوی 

و در حقیقت قهرمان آن است، شخصیت مقاب  او 

-که نقش محبوب او را دارد، قربانی به شمار می

آيند. پايان تلخ هر چهار رمان که به ناکامی دو 

انجامد، اين دو شخصیت را به وان در عشق میج

فرگ  در رمان  فرهاد/ کند.قربانی تبدي  می

 ، سیاوش/ياسمینپريچهر، بهزاد/ فرنوش در رمان 

، گندمو سامان/گندم در رمان  يلدايلدا در رمان 

 کنند.نقش قربانی را ايفا می

ر روايت فرعی، پريچهر و آقای هدايتدر دو د

نیز قربانیانی هستند که از  ياسمینو  پريچهررمان 

گیرند. سوی شخصیت ستمگر مورد ستم قرار می

که  گندمو نصرت در رمان  يلداشیوا در رمان 

گیرد، از داستان فرعی پیرامون زندگی آنها شک  می

هايی هستند که دو خويشکاری را ايفا شخصیت

کنند. اين دو شخصیت در آغاز، قربانیانی هستند می

وادگی و اجتماعی، آنها را به ـالت خانـه مشکـک

که در ادامه برای گذران چنان .کشاندبست میبن

زندگی و انتقام گرفتن از جامعه به شخصیت شرير 

 شوند.تبدي  می

 

 شریر

های مورد نظر را شخصیت شرير يا ستمگر در رمان

ستمگر صرف  (الف توان از دو منظر بررسی کرد:می

 .به مجازات رسیدن يا نرسیدن (ب؛ بودن يا نبودن
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هاسمیک و هايی همچون شخصیت (الف

هايی هستند ، شخصیتياسمیندر رمان ياسمین 

که با خیانت خود به شخصیت اصلی )آقای 

کنند اما هدايت( نقش شخصیت شرير را ايفا می

شوند ر دو از کردۀ خود پشیمان میـايان، هـدر پ

خودکشی، خود را و برای جبران اشتباه خود، با 

کنند و نقش قربانی را در روايت ازات میـمج

 يابند.می

نیز که از نوع شیوا و نصرت در مورد 

نیز پايانی مشابه اين دو  ،قربانیان ستمگر هستند

وجود دارد و آنها نیز پس از پشیمانی از کردار 

ه دست خود ـی بـودکشـا خـود، بـت خـنادرس

 شوند.مجازات می

رده، ديگر ـام بـای نـهتـز شخصیـج (ب

های شرير که کردار آنها به آزار شخصیت

گاه به مجازات کردار  ،انجامدشخصیت اصلی می

بینند رسند و تاوان ستمگری خود را میخود می

 شود. و گاه مجازات دربارۀ آنها اعمال نمی

شوهر اول پريچهر که به او بدی  اهلل،فرج

 .افتدبه فالکت میهای پايان عمر کند، در سالمی

ت پدری را از او دريغ ـه محبـک رـپدر پريچه

دارد و او را به ازدواجی ناخواسته با مردی که می

کند، اختالف سنی چشمگیری با او دارد، وادار می

شود، هايی که در دربار بر ضد او میبر اثر توطئه

 شود.تیرباران می

که ياسمین را  ياسمینمرد همسايه در رمان 

دهد تا برای خواننده شدن، رو در روی ي  میفر

هدايت بايستد و خانه را ترک کند، بر اثر بیماری 

 میرد.می

که در  يلداجواد، همسر شیوا در رمان 

دهد، به زندگی مشترک با شیوا او را بسیار آزار می

 افتد.وا و داشتن مواد مخدر به زندان میـرم دعـج

توسط  هايی که مجازات شريرتنها نمونه

نامادری گیرد، در مورد شخصیت اصلی انجام می

است که پريچهر را  پريچهردر رمان  پريچهر

دهد و زمانی که قصد مسموم کردن بسیار آزار می

شود و به پدر پريچهر از اين موضوع آگاه می

پدر او نیز پس از يقین از  دهد.پدرش اطالع می

کند. درستی موضوع، نامادری را از خانه بیرون می

خانم است که  ياسمیننمونۀ ديگر، در رمان 

خانه که زن بدطینتی است و معاون يتیم اکرمی،

دهد، هر چند آقای هدايت را مورد آزار قرار می

 رسد.ناخواسته به وسیلۀ هدايت به مجازات می

ها های شرير در رماناما تعدادی از شخصیت

-وجود دارند که به مکافات جنايت خود نمی

مادر پسرخالۀ فرنوش و بهرام، ، مانند رسند

که با آنکه موج  مرگ  ياسمیندر رمان فرنوش 

ه طور ـم و بهزاد بـور مستقیـه طـوش بـفرن

شوند، مجازات کردار ناشايست غیرمستقیم می

با آنکه پريچهر  پريچهربینند. در رمان خود را نمی

دختر هووی او، با گذاشتن سیم عشرت، داند می

ر اتاق موج  مرگ پسر کوچک او لخت برق د

به جای آنکه او را مجازات کند، و است  شده

 زند.خود را آتش می

 

 بخشنده

های مورد نظر به صورت نقش بخشنده در رمان

کند، يعنی به دلی  عدم وجود دهنده بروز میياری
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نقش بخشنده، نقش او به شخصیت پس از او 

های دهندهشود. از ياریيعنی ياريگر منتق  می

ها، شخصیت همراه شخصیت ثابت در اين رمان

اصلی در روايت اصلی است که در هر چهار 

رمان، نزديکی و صمیمیت بسیاری با او دارد و در 

ها همراه او حضور دارد و همواره به بیشتر صحنه

ترين دوست او، نقش مهمی در عنوان صمیمی

 ياری رساندن به او دارد. اين شخصیت به ترتی 

، گندمو  يلدا، ياسمین، پريچهرهای در رمان

 شود.نامیده می هومن، کاوه، نیما و کامیار

که  پريچهرشخصیت سهراب خان در رمان 

دهندۀ ت، نقش ياریـر اسـدر پريچهـاشر پـمب

کند پدر او را مجبور می .کندپريچهر را بازی می

که برای او و برادرش معلمی بگیرد تا به آنها 

با نامادری او که او  .نوشتن را بیاموزدخواندن و 

بعد  .کنددهد، برخورد میرا مورد آزار قرار می

اهلل که پريچهر را وادار به از ازدواج او با فرج

کند، پدر او را از اخالقی میانجام کارهای غیر

کند و موج  نجات يافتن او را آگاه میـماج

 شود.می

نیز نقش  ياسمیندر رمان  رضا شخصیت

دهنده به شخصیت اصلی را دارد. او که در ياری

به او  ،کندخانه زندگی میخانۀ نزديک يتیمديوانه

آموزد که آيندۀ او را در مسیری جديد ن میوويل

خانه را که مح  کلید انبار يتیم .دهدقرار می

دهد و او را نگهداری مواد غذايی است به او می

خانه فرار کند و در آنجا کند که از يتیمتشويق می

گونه زندگی او را به نوازندگی مشلول شود و اين

 دهد.در مسیری جديد قرار می

 

 قهرمان دروغین

ها به صورت عاشق قهرمان دروغین در اين رمان

 پريچهردر رمان  امراهلل دروغین در دو شخصیت

يابد. امراهلل، شوهر تبلور می يلدادر رمان  روزبهو 

دهد و که خود را شیفتۀ او نشان می ردوم پريچه

کند، اما پس از ازدواج از او خواستگاری می

 شود که دارای زن و چهار دختر بودهمشخص می

پس از مرگ پسر خود و پريچهر،  ،است. همچنین

پريچهر را به بهانۀ ديوانگی و جنون به تیمارستان 

ها و زحمات او را فراموش برد و تمام محبتمی

نیز جوانی است که به  يلداروزبه در رمان کند. می

شود و پس از بهانۀ ازدواج به شیوا نزديک می

تجاوز به او و متقاعد کردن او به اينکه هدف او 

گذراند، اما تنها ازدواج است، مدتی را با او می

کند و پس از مبتال کردن او به ايدز، او را رها می

 .گرددبه خارج از کشور بازمی
  

 ها و نوع آنهاشخصیت .5جدول 

 نوع شخصیت شخصیت

 هدايت/ سعید/ عزت/ پريچهر/ گندم/ يلدا/ فرنوش/ فرگ / سامان/ سیاوش/ بهزاد/ فرهاد/

 حکمت مادر نصرت/ علی/میترا/

 قربانی

مرد  خانم اکرمی/ پدر پريچهر/ عشرت/ امراهلل/ اهلل/فرج مادر فرنوش/ بهرام/ مادر هومن/

 پدر نصرت پدر و مادر شیوا/ روزبه/ جواد/ همسايه/

 شرير
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 انواع شخصیت و عملکرد آنها .1جدول 

 

 گیرینتیجهبحث و 

پور با های مؤدبآنچه از مقايسه و تطبیق رمان

آيد، شناسی پراپ به دست مینظريۀ ريخت

ها را در کلیت با آنچه قابلیت تطبیق اين رمان

های عامیانۀ شناسانۀ قصهپراپ در بررسی ريخت

 دهد. روس به آن دست يافت، نشان می

الف( ساختار هر چهار رمان، ساختار 

يکسانی است که با يک روايت اصلی آغاز و در 

سرنوشت رسد و میانه به روايتی فرعی می

-ها در دو روايت با يکديگر گره میشخصیت

خورد و در نهايت با مرگ، ناکامی و جدايی پايان 

 گیرد.می

ها ها در اين رمانب( تعداد خويشکاری

معدود و به سه محور عاشق شدن/ شکست 

 بدی ديدن/ ،دن/ ستم کردنـم ديـست ،وردنـخ

 شود.خوبی کردن محدود می

 .يکسان استج( توالی و تسلس  کارها 

شود اما در اثر موانع پسری عاشق دختری می

های بسیار و تحم  گوناگون و با وجود کوشش

گیرد )روايت ها، اين وصال صورت نمیسختی

 ياريگر خانسهراب کاوه/ هومن/

 قربانی ياريگر/ کامیار

 شرير قربانی/ نصرت شیوا/ ياسمین/

 بخشنده ياريگر/ رضا

 عملكرد نوع شخصیت

 ازدواج ناخواسته/ ابتال به ايدز/داشتن هوو/ مورد تجاوز قرار گرفتن/ در عشق/ ناکامی قربانی

 فرار از خانه/ خیانت همسر/ مرگ نابهنگام بر اثر فقرر يا بیماری/ بی توجهی همسر/

 از دست دادن اعضای خانواده بر اثر فقر

بی توجهی  راز/برمال کردن  تجاوز/ خیانت/ های يتیم/ستم به بچه قت / آزار همسر/ شرير

 به خانواده

 نجات دادن قربانی از مشکالت همراهی و همدلی با قربانی/ ياريگر

 بچۀ سر راهی دوست و همراه قربانی/ قربانی ياريگر/

 طالق و ابتال به ايدز؛ ازدواج ناخواسته، بیماری و کودکی سخت؛خیانت به همسر/ قربانی/شرير

خاطر فقر؛ فروش مواد ه دادن خانواده و عشق باز دست  مبتال کردن مران به ايدز/

 مخدر

 ن به اووبخشیدن ويل ن به قربانی؛وآموزش نواختن ويل بخشنده ياريگر/
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هايی اصلی هر چهار رمان(؛ قهرمان در اثر بدی

د، از شخصیت ـبینردم میـدگی از مـکه در زن

اعمال گیرد و با انجام آزار ابتدايی فاصله میبی

پردازد و در غیر اخالقی به انتقام گرفتن از آنها می

پايان با پشیمانی از اعمال خود، خود را مجازات 

( و گندمو  يلداهای )روايت فرعی رمان کندمی

ی شروع ـيا قهرمان از آغاز، زندگی را با سخت

کند و حوادث گوناگونی که در زندگی او می

و را در حوادث تلخی است که ا ،دهدروی می

برد و با مرگ قهرمان پايان می بدبختی و انزوا فرو

و  پريچهرهای )روايت فرعی رمان پذيردمی

 .(ياسمین

شناسی ها با الگوی ريختتطبیق اين رمان

پراپ، بیانگر سادگی روايی اين آثار و مشابهت 

ای از ها به عنوان نمونهساختاری آنها به قصه

است. اين مشابهت پسند فروش عامههای پررمان

-ها و محدود بودن خويشکاریساختاری با قصه

هاست، زيرا ها، دلی  بر ضعف ساختار اين رمان

ها شبیه يک رمان قوی، نبايد تا اين اندازه به قصه

گويی باشد و از طرف ديگر، همین سادگی و قصه

تواند در جل  نظر و رضايت مخاط  عام از می

ی مؤثر باشد. با اين حال ها تا اندازۀ زياداين رمان

بايد در نظر داشت که تطبیق کام  الگويی منطبق 

طور کام ، های عامیانه با رمان امروز بهبر قصه

 ؛غیر ممکن است ديگر، امری دشوار و به عبارت

-چراکه ساختار رمان امروز، با  ساختار سادۀ قصه

که ديده اما چنان ،های عامیانه بسیار متفاوت است

ای از های مورد نظر به عنوان نمونهرمان ،شد

پسند، تا حد زيادی قابلیت اين انطباق رمان عامه

گون و را دارند که بیانگر ساختار ساده و قصه

ود تنوع ـا وجـه بـی مشابـوی روايـرد الگـاربـک

 .هاستشخصیت

 

 منابع
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Abstract 

 arratolo y as a ne  a  roa h in the  onte tolo y has linke  to the  or alists 

theories.  la i ir  ro  ,   ssian  olklorist, is the  irst  erson  ho intro   e   o ern 

narratolo y   by st  yin  the   ssian   l ar stories in a str  t ralisti  a  roa h. He 

understood that vulgar stories within a wide variety of narrations were limited to seven 

kinds of characters or heroes and thirty one functions that follow always after each 

other in a same progression regularly. His achievements in this research were a new 

way for narrators that will come after him. In this article, due to the simple structure of 

the general and folklore stories, four stories "Parichehr", "Yasamin", "Yalda" and 

"Gandom" by Moaddabpour Poor which are the prominent and bestseller novels in the 

markets of general and popular books have been chosen as the samples of this study to 

investigate and compare their abilities with Prop's morphology theory. The final results 

are similar to Prop' study. It shows that the number of their characters and actions are 

limited and they come in a similar succession after each other regularly. Indeed, the 

popular novels along with their heterogeneities and limitations within Prop's Theory 

have morphological compatible structure.   
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