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شناسیداستانلیلیومجنونجامی ریخت

 ی پراپ براساس  نظریه
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 دهیچک
بندي عناصر متن با مطالعات  هاي تحليل و طبقه شناسي به عنوان يکي از روش اصطالح ريخت

اين . ي نقد ساختاري شده است ي روسي وارد عرصه ي عاميانه صد قصهوالديمير پراپ بر روي يک

هاي متن و چگونگي ترکيب و ارتباط ايـن   کتها و حر ويژه ها، نقش ي تحليل در شناخت نقش شيوه

ومجنون جامي از جمله متـون روايـي ارزشـمند ادبيـات     داستان ليلي. عناصر با يکديگر کارآمد است

ي ادبيـات سـاختارارا قابـل بررسـي      درحوزه  هاي روايي اين منظومه جنبه. فارسي در قرن نهم است

هـاي داسـتان ليلـي و مجنـون جـامي را      ويـژه  قشها و ن ايم ابتدا نقش در اين پژوهش کوشيده. است

بنـدي   ها با يکديگر به طبقهي ارتباط آن ها و نحوه کاريشناسايي کنيم سپس با بررسي توالي خويش

هـاي داسـتان را شناسـايي     اي روايت ليلي و مجنون جامي بپردازيم تا در نهايت، حرکت عناصر سازه

 شناختي چگونه است؟ جنون جامي به لحاظ ريختکنيم و نشان دهيم ساختار داستان ليلي و م
 

 شناسي، والديمير پراپ شناسي، روايت ليلي و مجنون، جامي، ريخت: واژگان کلیدی

  مقدمه.1

 و  روايي متون   در تحليل استرده   ارا يکي از مباحثشناسي ساختار روايت: مدخل. 9-  9
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اي که اي است ميان رشتهشيوه»، ينقدساختار .استنقد ادبي معاصر  ازو شاخه اي 

شناسي ساختاري به ويژه کارهاي هاي اروپايي دارد و روابط نزديکي با زبانسرچشمه

شناسي پيوند ساختارارايي با زبان. (722: 9319ارين و همکاران، )«فردينان دوسوسور دارد

-که ابزار زبانتحليلي است  يساختارارايي روش». اي بازکردمطالعات ميان رشته رراه را ب

: 9332چندلر، )«ايردکارميهاي اجتماعي بهاز پديده تر،ي استردهشناختي را در محدوده

کشف زبان روايت و نظام  ادبي درپيي متون ساختارارايي درمطالعه ،افزون براين.(31

شناسي مباحث روايت .(752: 9319فضيلت و نارويي،) استهآنحاکم بر ساختار 

بندي و پراپ در طبقه. ي روسي آغاز شدي عاميانهقصه 911روي هطالعساختارارا با م

و سازوکار تحليل روايت را به روشي محدود و  کاربرديرا بهروشي ابداع،هاتحليل قصه

اي متداول شيوه ييارادرساخت آن، يبه اجزاي سازنده يمتون رواي کاهش. دادکارآمد تقليل

توان به ها را ميبر اين باور بودند که تمامي داستانساختارارايان ».تحليل متن استدر 

به تودوروف  .(992-3: 9322سلدن، )«ساختارهاي روايتي اساسي و مشخصي تقليل داد

کنارهم دري روايت به واحدهاي کمينه متن و پراپ، اساس کارش را بر تجزيهدنبال 

شناسي را صطالح روايتا( 9161)در کتاب دستور دکامروناو .استوارساخت ها آنقراردادن 

در که  شدبرآن  و . (51: 9319راغب، ) کرد و استفاده وضع« ي روايتمطالعه»به معني 

 به زعم او تشخيص .بايد متن را به واحدهاي کمينه تجزيه کرد شناختي تحليل روايت

ساختارهاي متني متعدد  دربازشناسي، نخستين معيارهمنشيناين واحدهاي  حاکم بر روابط

بندي پراپ، ارماس و کار تودوروف، جمع». (25، 9337:تودوروف) يکديگر استاز 

اي از مانند پراپ بررسي خود را به شکل ويژهاو هم  .(925: 9322سلدن، )«ديگران است

-انتقادها با استقبال فراوان مواجهاي پاره، برغمروش پراپبا اين همه، . روايت، محدود کرد

بندي آثار فولکلوريک را پراپ دسته».هاي ادبي قرارارفتهشو مبناي بسياري از پژو دش

احمدي، )«شناسي خواندرو، کارش را ريختها انجام داد و ازاين براساس قواعد صوري آن

قهرمان، ياريگر، قهرمان دروغين، ي ويژههاي خود هفت نقشپراپ در بررسي .(922: 9333

-تمام خويش معتقد است او .دادنشانرا  انمو شاهزاده خ(شرير)بخشنده، خبيث اعزام کننده،

 نظام کلي ايرد و درميي فعاليت يکي از اين هفت نقش صورتهاي قصه درحوزهکاري
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مورد  39را بيش از هاي قصهکاري خويش وي شمار. کنندروايت با يکديگر ارتباط برقرارمي

د بيشترشان، کارها و ها هر اندازه هم متفاوت باشنشخصيت»ي پراپ نظريه در. داندنمي

ها تغييرکند، اما ممکن است نام شخصيت يعني، .(59: 9336پراپ، ) هاي يکساني دارندکنش

نظر از جنس، شکل، سن، پيشه هاي قصه صرفشخصيت». ها ثابت است کاري آن خويش

: 9329پراپ،)«دهندو نام و صفات ديگر، ضمن پيشرفت قصه، افعال يکساني انجام مي

-ترين عناصرروايت به از محوري پراپ نقش،يا به بيان  شخصيت ،راينبناب. (935

پراپ  .(21: 9333نياز، بي)«کشند ميبار اصلي داستان را بردوش  ها شخصيت».آيد شمارمي

تشخيص ها را که پيش از هر اقدامي بايدآن داندمي نبنيادي يهايهاي قصه را سازهکارخويش

کاري خويش» به زعم پراپ،. بايد تعريفي از آن داشته باشيماما ابتدا  .(9336:57پراپ،) داد

يعني عمل شخصيتي از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهميتي که در جريان عمليات قصه 

کاري نبايد متکي به تعريف خويشپراپ معتقد است .(53: همان)«شوددارد تعريف مي

بيشتر اوقات به صورت کاري  تعريف خويش». دهدشخصيتي باشد که آن را انجام مي

بنابراين در ( 53: همان)«....کند مانند نهي، پرسش، قرار و اسمي است که عملي را بيان مي

هاي متن روايي ويژهها و نقشچه اهميت دارد شناسايي نقش پراپ، آن تحليل ساختاري

: 9329اخوت، )«دانستپراپ، نقش را معادل اسم و نقش ويژه را معادل فعل مي». است

هاي متون روايي را شناسايي توان حرکتها ميويژهها و نقشبا کنارهم قراردادن نقش .(23

فرايند  ااين تغيير ب. داندرا اذار از وضعيت نامتعادل به وضعيتي تعادلي مي «حرکت»او. کرد

ها، مسير حرکت». (933: 9336پراپ، ) دشوحقق ميم(فرايند بهبود)ر از آسيبااذ

پارسا و )«دهندو تغييراتي را که ممکن است در آن ايجاد شود نشان مي رخدادهاي حکايت

 .(53: 9331صلواتي، 

-ها و نقششناخت نقش د،چه در تحليل روش پراپ اهميت دار آن: روش و مواد. 9-7

-در اين پژوهش، ابتدا نقش لذا. هاي يک متن روايي استحرکت شناسايي سپسها و ويژه

هاي داستان را شوند، سپس حرکتبر تعريف پراپ، شناسايي ميابنومجنون جامي ليلي يها

در اين پژوهش بيشتر . شناسيماند، بازميها شکل ارفتهويژهها و نقشکه از ترکيب نقش

ها اند، اما درچند مورد اين نشانههاي قراردادي پراپ بازنويسي شدهها بانشانهکاري خويش
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-ها، نقشبندي و شناسايي نقشطبقه است و باتحليلي  روش تحقيق توصيفي.ايمرا تغييرداده

با کمک نمودارها . ومجنون صورت ارفته استهاي موجود در داستان ليليها وحرکتويژه

پاسخي  ،پژوهش هايپرسش ايم تا بهرا به تصوير کشيده آنها، ساختار روايي و جدول

شناسي ريخت»يصه از مقالههاي قي جدول حرکتافتني است در ارائه.منطقي داده باشيم

هدف پژوهش آن است  .ايمجستهبهره ،احمد پارسا و الله صلواتي«ودمنههاي کليله حکايت

ومجنون نشان دهيم که ساختار روايي داستان ي داستان ليليختشناتا با تحليل ريخت

ي را اي اين نظريه، عناصر سازهي پراپ قابل بررسي است، سپس بر پايهدرچارچوب نظريه

. 9:برسيمهاي زير پاسخي مناسب براي پرسشبه کاويم تا بتوانيم بومجنون داستان ليليدر 

ها در داستان به کاري منطق روايي داستان ليلي و مجنون چگونه است و قرارارفتن خويش

اند و در بافت روايي داستان چه هاي داستان کدامويژهها و نقشنقش. 7چه ترتيب است؟ 

 هاي کنشي يکديگر دارند؟ا حوزهارتباطي ب

جامي « ومجنونليلي»يدرباره يختشناروايتپژوهشچند :پیشینه و ضرورت تحقیق. 3-9

نگاه  «ومجنون نظامي وجاميبررسي تحليلي و تطبيقي ليلي»يوسفي در  .استانجام پذيرفته

امين مض نيزخديور و شريفي . استکرده ها را بررسيشخصيتبرخي جامي و نظامي به 

 ف وتوصياز ليلي و مجنون را  روايت جامي، نظامي و اميرخسرو دهلويمشترک سه 

ومجنون نظامي، اميرخسرو، جامي ليلي هايروايت تطبيق حسن ذوالفقاري با.اندکردهمقايسه

-سخن افتهها در اين چهار روايت «مايهنقش»مضامين يا  از چگونگي بروزو مکتبي، 

ي تحليل ساختاري داستان از ديدااه پراپ پژوهشي قابل اعتنا ديده با اين همه، درباره.است

شناسي داستان ليلي و مجنون ريخت نشد و جاي آن است که به اين مهم پرداخته شود، زيرا

 . پردازي اين متن داستاني کارآمد باشدهاي روايتتواند درشناخت بافت روايي و جنبهمي

نورالـدين عبـدالرحمن    هفت اورنگاز اورنگ ششم ،ليلي و مجنون:ليلي و مجنون جامي. 7

 .ي بزرگ و پرکار قرن نهم هجري استعارف، شاعر و نويسنده، جامي

آن و  شماردمي نبنيادي يهاي سازهدر قصه، را  و انواع آن  کاري پراپ، خويش: هاکاري خويش. 7-9

که در جريان قصه دارد که از نظر اهميتي  داندمي قصههاي شخصيتهريک از  عملِراعبارت از 

که  اشدي بکس نبايد متکي به شخصيت يتعريفبه زعم او،چنين . (53: 9336پراپ،) شود تعريف مي
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کاري اغلب به صورت اسمي است که  تعريف خويش. استکاري  آن خويشصاحب و فاعل 

ي  يکصد قصه از بررسيهايي که پراپ  کاري خويش( ...نهي،پرسش، و)مانند. بيانگر عملي باشد

ها و  خصوص بسياري از داستان و در است به سي و يک مورد محدود برشمرده،ي روسي  عاميانه

 .هاي ملل قابل تعميم است قصه

پراپ سه صورت . کندکاری، یکي از اعضای خانه غيبت مي در این خویش: (1β)غيبت . 2-3-3

انه است که به دیدار کسي تر خغيبت اعضای نسل جوان»ی سوم آن، گونه. استغيبت را نشان داده

 :ه استوادترین عضو خانجوان نيز قيس .(13: 3131پراپ، )« روندمي

 از جاه هزار زيب و فر داشت

 ليکن ز همه کهينه فرزند 

 

 ن از همه به که ده پسر داشتآو 

 داشت دلش به مهر خود بندمي

 (262: 9331جامي، )                

 :شتابدشنيدن اوصاف ليلي، به ديدار وي ميکند و با مي غيبتجوان قيسِ

 افتند که در فالن قبيله 

 اين قصه شنيد قيس و برخاست

 راند در آرزوي ليلي مي

 

 ...ماهي است چو حور عين جميله 

 خود را به لباس ديگر آراست

 تا سر برود به کوي ليلي

 (262: همان)                         

 يکي از انواع بااار اين امر  ،که قهرمان به هر قيمتي خانه را ترک کندکند ساختمان قصه اقتضا مي

اين (9336:37پ،پرا.)اردد استفاده مي جاي آن به دهندهي ارتباطاشرارت،محقق نشود، از حادثه

 عضوترين ترک خانه و غيبت جوان. کاري در ليلي و مجنون به روشني توصيف شده است خويش

 .است(3β)هاي غيبتز صورتي سوم اخانواده، اونه

نياز در تحليل پراپ عبارت از آن . شوندآغاز مي( نياز)ها با آسيببيشتر قصه: (3α)نياز. 2-3-2

 نياز اشکال .(83: 3131پراپ، )«یکي از افراد، فاقد چيزی است و آرزوی داشتنش را دارد»است که 

  .(83: همان) تاس عروسبرای یافتن  قهرمان عزم، آننخستين که دارد گوناگون

 آهنگ به هر قبيله کردي  

 

 جويايي هر جميله کردي 

 (266: 9331جامي، )                        

قهرمان از ( 13: 3131پراپ، )،قرار دارد کاری که پس از غيبت در این خویش: (γ)نهي. 2-3-1

 : ندکمي« نهي»از عشق  به سبب تفاوت منزلت، پدر، مجنون را. شودکاری نهي مي

 نسبت به تو کمترين کنيز است  ليلي که به چشم تو عزيزست...
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 بردار خداي را دل ازوي  

 

 پيوند اميد بگسل ازوي 

 (235: 9331جامي، )                       

ي ليلي در جنگ ها با قبيلهشود آنيکي ديگر از داليل نهي آن است که پدر مجنون يادآور مي

 :خيزدبرنميهراز دوستي  هستند و از اين دشمني،

 داريم درين نشيمن جنگ

 

 صد تيغ به خون يکدار رنگ  

 (235: 9331جامي، )                           

. اين بار نيز نهي در قالب نصيحت پدرانه به فرزند است. کنندليلي را نهي مي هم،ي ليلي در قبيله

 :دناوييدهند و معشق بيم مياين ليلي را از عاقبت 

 خلق از تو و قيس آن چه اويند

 زين اونه حکايت پريشان

 بردار ز قيس عامري دل

 

 زان قصه نه نيکي تو جويند 

 رسوايي توست قصد ايشان

 وز صحبت او اميد بگسل

 (213-1:همان)                            

 :کهآن داستان، فرمان خليفه است مبني بر اين هاي نهي در يکي ديگر از صورت

 نشيند دزين پس پي کار خو

 

 بر خاک ديار خود نشيند 

 (316: همان)                                

 اين خود ارفتهي تهديد بهاجتماعي است که صبغه ينيروي يجا، شکل تشديد يافتهنهي در اين

فرمان قتل  زيرا،ايردهاي شرير جاي ميکنش شمارِ شود و دربدل مي «شرارت»نهي، در ادامه به 

ارديد و نهي را نقض کرد،  شدهمرتکب عملِ نهي( قهرمان)وي که اار بر آن  ستامشروط مجنون

هاي پراپ، صورت سيزدهم شرارت به صدور فرمان قتل، در بررسي. دستور قتل وي نيز اجرا شود

 .(22: 9336پراپ، ) رود شمار مي

 هرکس که کند به قتلش آهنگ 

 د  بوَت و قصاص نَبر وي ديَ

 

 اش زند سنگ،ي هستيبر شيشه 

 سرکوبي عام و خاص نبود

 (316-2: 9331جامي، )                   

-يخواند، مسوزانه مي های پدر را حکيمانه و دلاندرزکه  مجنون با آن: (δ)نقض نهي . 2-3-4

 :ها پاسخي داردآنی برای همه گوید

 حسن ازل است اصل ايشان...

 اندجاللي نور ذوالآيينه

 عيش ابد است وصل ايشان 

 اندي جمالعنوان صحيفه
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 عاشق به نسب چه کار دارد؟

 ترک غم عشق، کار من نيست  

 

 کز هر چه نه عشق، عار دارد

 وين کار به اختيار من نيست

 (236: 9331جامي، )                        

چنان ادامه همها شکند، ديداررا مي« نهي»اما مخفيانه ،دهدواکنشي نشان نمي والديننصايح  به ليلي

 مجنون.کندرسد، وي را از ديدارهاي روزانه نهي ميبآسيبي به مجنون  مبادا کهليلي از بيم آن.يابدمي

 :پذيرداين نهي را مي

 افروزمجنون چو به حکم آن دل

 ها به لباس شب روانه  شب

 

 محروم شد از زيارت روز 

 اشتي به ره طلب روانه

 (313: همان)                               

 :مجنون است سوينقض نهي خليفه از  ومجنون،نقض نهي در ليلي انواعيکي ديگر از 

 جز عشق، وظيفه نيست ما را...

 زان پايه که عشق، پاي ما بست

 

 پرواي خليفه نيست ما را 

 کوتاه بود خليفه را دست

 (313 :همان)                               

به شریر  خبردهي به معنای دادن اطالعات،های پریانشناسي قصهدرریخت: (e)خبردهي. 2-3-5

در مورد قرباني به دست را شریر، اطالعات الزم »در خبردهي  به عبارتي، .است درمورد قرباني

- به که استروایت شدهها خبردهي انواعدر داستان ليلي و مجنون  .(15: 3131پراپ، )«آوردمي

ي که برخالف منافع هایخبردهي(الف: جای داد تقابلمدر دو گروه ها را  آنتوان طورکلي مي

کمک به قهرمان  رایکه ب يایهخبردهي (ب .شودمي به قصد بروز یا تداوم آسيب انجامقهرمان و 

 مبني بر ایناست چيني غمازان اولين صورت خبردهي، سخن.  گيردو در فرایند بهبود صورت مي

ی که اطالعاتي دربارهآن، جادر این. ه و با دختر عم خود ازدواج کرده استشکستعهد  ،که مجنون

در . ددارن را بر عهدهخبردهي  هستند که نقشغمازان  بلکه ،شریر نيست آوردقرباني به دست مي

 یشی بروز دیگر خوی اثرگذاری آن بر پویایي کالم و نحوهکاری، نوع خبر و نحوه این خویش

-یکي از گره گذشته از خبردهي،چيني غمازان سخندر این داستان، . است اهميتحایز ها کاری

ی کنش غمازاندر حوزه. فزایداميبر پویایي کالم وبا دخالت خود آفریند های داستان را ميپيچ

از  جا خبردهي این. کندرا دچار آسيب مي ليلي« عشق»وضعيت تعادلي  زیرا ،گيردشرارت جای مي

 :نوع دوم است

 جوييبر قيس شکسته عيب  اوييچون يافت وقوع هرزه...
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 الحال به ليلي اين خبر برد في

 آمد پدر و ارفت دستش

 

 کز عشق تو قيس را دل افسرد

 با دختر عم نکاح بستش

 (211: 9331جامي، )                           

 يمجنون وضعيتوعشق ليلي.9: شودميهاي دروني قصه يکي از حرکتموجد کاري  اين خويش

. زنداين شرارت، تعادل را برهم مي.2. دهندغمازان اطالعاتي به شرير مي.7،3. شودتعادلي تلقي مي

ارداند و معشوق، باز هاي خود درنقش سامان دهنده،تعادل اوليه را بازميبا کنش( مجنون)قهرمان.5

 :اندخوشود و يار را نزد خود ميبرسر پيمان مي

 شد باز به عشق تازه پيمان 

 

 ي خويشتن پشيمانوز کرده 

 (217: همان)                               

. کــاري و دو شخصــيت محــوري اســت ايــن حرکــت داراي پــن  خــويش ،بنــابراين

 :(9)جدول

 ي حرکت ناشي از خبردهيعناصر سازنده(:9)يجدول شماره            

R يخويشکار نشانه عناصر R خويشکاري نشانه عناصر 

 * e خبردهي α * 7 ي آغازين نيازصحنه 9

 * 93Α شرارت 2 * � خبرايري 3

     * Ι پيروزي 5

 شرير –غمازان : ياريگر شرير –قهرمان  هاشخصيت

γΑ13£ نموداار
I 

در ليلي شود، خبرچينان دوباره پي پيرزني نزديک کوي ليلي مقيم ميهنگامي که مجنون درخانه     

 نهي ايرد و وي را از پذيرفتن مجنون بر پيرزن خشم ميوي  ،سازندرا مطلع مي

 :درسان کند که ااربه مجنون پناه دهد، او را به قتل خواهدوي را تهديد مي کند ومي

 آن را که ببرد نام و ننگم...

 ي خود چرا دهي راه؟در خانه

 اردن به رضاي او درآري  

 

 سنگم بر جام شرف فکند 

 ار بار دار بدين اذرااه

 دان به يقين که سر نداريمي

 (312: همان)                               

مکان  ازخبرچينان  يواسطهبهپدر ليلي . 3و7. مجنون به اقامت درهمسايگي ليلي خرسند است. 9

 :يابدآااهي ميقهرمان 

 پيش پدرش زبان اشادند  ليلي خواهان قدم نهادند
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 ز آمد شد او فسانه افتند  

 

 فتندتانه رُرد وي از آن سِاَ

 (312: همان)                              

اش نهـي  پيرزن، مجنون را از رفتن به خانـه . 5.کندپدر ليلي پيرزن را تهديد به قتل مي.2

 :دهدجزييات اين حرکت را نشان مي( 7)جدول. پذيردمجنون نهي را مي. 6. کندمي

 ي غمازاني حرکت ناشي از خبردهي دوبارهعناصر سازنده(:7)يجدول شماره          

R خويشکاري نشانه عناصر R خويشکاري نشانه عناصر 

 * e خبردهي α  7 ي آغازين نيازصحنه 9

 * 93Α شرارت 2 * � خبرايري 3

 * E پذيرش نهي γ * 6 نهي 5

 عدم تعادل 6-7       تعادل                                    9

 قهرمان، ياريگر قهرمان، ياريگر شرير، شرير هاشخصيت

1a__________d حرکت حکايت
13 

 eχΑ13γe نموداار

در ماجراي . ومجنون قابل تشخيص استدر داستان ليلينيز( با منافع قهرمانهمسو )خبردهي مثبت

-با توصيف صحنه، راوي در اين حرکت. بينممياين نوع خبردهي را رساندن پيغام مجنون به پدرش

 :اويدسخن مي(آسيب)مکان روايت و نوع نياز ازي آغازين، 

 کان پي سپر سپاه اندوه

 سراشته چو اردباد در دشت

 

 در سيل بال فتاده چون کوه 

 اشت با باد به سان ارد مي

 (313: 9331جامي، )                        

 علني شدنپس از . کاري اصلي قصه استخويش (ميانجي)در اين حرکت، رويداد ربط دهنده

شود که به او اجازه داده مي. شود که به اقدام بپردازداز قهرمان قصه درخواست مي»، مصيبت يا نياز

ازجمله، نوع . اري وجود داردميانجي اقسام. (31: 9336پراپ، )«شودبرود يا به مأموريت اسيل مي

همان، ) شود، به مأموريت اعزام ميشده قهرمان به کمک فراخوانده اري آن است کهنخست ميانجي

-در اين حرکت، پدر مجنون در نقش قهرمان به قصد خواستگاري ليلي به مأموريت اعزام مي .(39

 :شود

 آخر طلب رضاي من کن  ...

 

 دردم بنگر دواي من کن  

 (311: 9331جامي، )                      
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بردن پيغام. 2و3 ،هجران و بالکشي مجنون. 7 ،ي آغازينصحنه. 9: است ازحرکت متشکل اين  

به خواستگاري  او. 6 ،ليلي ي خواستگارياز پدر برا مجنوناستمداد . 5 ،شاز مجنون به پدر کسي

 :(3)جدول. پدر مجنوننوميدي. 3،ازدواجبا پدر ليلي مخالفت. 2. رودمي
 ي حرکت ناشي از خبردهي مثبتزندهعناصر سا(:3)يجدول شماره              

R خويشکاري نشانه عناصر R خويشکاري نشانه عناصر 

 * α نياز 7 -  ي آغازين نيازصحنه 9

 * � خبرايري E * 2 خبردهي 3

 * ↑ عزيمت Β * 6 اريميانجي 5

 * Ν شکست Α15 * 8 شرارت 2

 عدم تعادل 3از آسيب فرايند اذر 2-7(                  عدم تعادل)صحنه آغازين 9

 قهرمان، ياريگر قهرمان، شاهزاده خانم و پدرش، شرير هاشخصيت

a _________M حرکت حکايت
 

 aeχΒ↑Α15Ν نموداار

 :استبه مجنون  يبا جواني ثقيف خبر ازدواج ليلي ،اعالنيکي ديگر از اشکال خبردهي

 از حي ثقيفه زنده جاني...

 بر تو پي شوهري ازيده

 

 نوجواني ،طيفبا طبع ل 

 خرمهره به اوهري خريده

 (357: همان)                           

خبرگيری مستلزم . کاری در ارتباط مستقيم با عناصر خبردهي است این خویش: خبرگيری. 2-3-1

از ( پدر ليلي)در داستان ليلي و مجنون شخص شریر. در متن روایت است« خبردهي»حضور 

 .شودو از دیدارهای آن دو آگاه مي گيردخبرميچينان سخن

ين دوازدهم «عزیمت»کاری، پس از  این خویش: (3D)کاری بخشنده نخستين خویش. 2-3-8

گيرد، شود، مورد پرسش قرار ميقهرمان آزمایش مي»در این مرحله، . کاری است خویشی گونه

کاری را  از این خویش نهگوپراپ ده  .(31: 3131پراپ، )«ها شود و مانند اینمورد حمله واقع مي

در این داستان هم، . دآزمایصورت نخست آن است که بخشنده، قهرمان رامي. استتوصيف کرده

 :عشق وی را بسنجد ژرفایآزماید تا ليلي مجنون را مي

 خواست که غور آن بداندمي  

 

 تا بهره به قدر آن رساند 

 (223: 9331جامي، )                   
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-بداند مجنون در برابر اين بي خواهدميليلي . شودانجام مي اعتنايي ليليبي باون مجنون فرايند آزم

 :دهداعتنايي چهواکنشي نشان مي

 ليلي سوي او نظر نينداخت...

 از عشوه کشيد زلف بر رو

 

 زان جمع به حال او نپرداخت 

 ...وز ناز فکند چين در ابرو

 (223: همان )                        

واکنش مجنون در برابر آزمایش ليلي، جز ابراز عشقي صادقانه و : (E)واکنش قهرمان. 2-3-3

دارد و دربرابر گریان و ناالن، پرده از رخ نيازش برمي ،ميلي ليليمجنون با دیدن بي. حقيقينيست

 :گویدو مي سازدآورد و اشک خونين خود را شفيع ميعتاب ليلي تاب نمي

 ار من کوکان رونق کار و ب

 نشود شفيع من کسار مي

 

 وان حرمت اعتبار من کو؟ 

 چو خون شفيع من بس اين اشکِ

 (223-1: همان)                         

 .آيدميي آزمون بردهد و از عهدهبدين ترتيب قهرمان واکنشي درخور نشان مي

تحریک  زیرا ،ایي داردکاری، اهميتي استثن به اعتقاد پراپ این خویش: (35Α)شرارت. 2-3-9

توان های پيش از شرارت را ميکاری گوید تمام خویشپراپ مي. شودواقعي قصه با آن آغاز مي

غيبت، نهي، نقض نهي، خبردهي، خبرگيری و مؤثر افتادن . آوردحساب به شرارتچيني برای زمينه

پانزدهمين در  .شماردشرارت را برمياقساموی . ندایکار این خویش مقدمات هکاری، همفریب

ومجنون، ليلي داستان در .(19-88: 3131پراپ، ) کندشریر کسي را زنداني یا بازداشت مي ،شرارت

گيرد و پدر، مورد آزار قرار مي سویليلي از  شود،آشکار ميمجنون  ی ليلي وانهشقاع یوقتي رابطه

 :شودمجنون تهدید به قتل مي

 بهر ادبش اشاد پنجه

 همه ياد کرد سواندبعد از ...

 کز جرأت قيس از اين غم آباد

 

 ال را به طبانچه ساخت رنجه 

 دل را به جالل آن خداوند

 ...يادفررد خواهم به خليفه بُ

 (319-7: همان )                         

 جا به بعد از اين. انجامدي نهي است که به تهديد مييافتهشرارت در ليلي و مجنون، صورت تشديد

هجران، آسيب مرکزي در . ايردمجنون در انفصال از ليلي قرار مي. شودآغاز مي آسيب واقعي

به و بازاشت  آسيبهاي مجنون در نقش قهرمان براي دفع تمام کنش. داستان ليلي و مجنون است

-انگيز داستان شکل ميو پايان غم خورديشکست م در نهايت ولي ،ايردتعادل اوليه صورت مي
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را هاپايان قصهدر کاري مهم  خويش ين، چندآميز نيستموفقيت ،جا که فرايند بهبود از آن. ايرد

، (نياز)کشمکش، پيروزي، التيام کمبود :که عبارتند از در داستان ليلي و مجنون ديدتوان نمي

وايي، تغيير شکل، مجازات شرير و در پايه،حل مسأله، رسبازاشت، تعقيب، رهايي، ادعاهاي بي

وضعيت »يابند که ي حضور ميها زماني اجازهکاري تمام اين خويش. نهايت عروسي قهرمان

متقابل در با روابطي هاي قصه کاري چراکه خويش ،يافته باشد غييرت« بازاشت تعادل»به « نامتعادل

ها با  پراپ از آن .هم دارندو معلولي باعلّي يها پيوندبسياري از خويشکاري.يابندمتن حضور مي

کاري  خويشداراي اي که قصه مثالً.(792: 9336پراپ، ) کندياد مي« هاي متناظرجفت»عنوان 

در  يتا کشمکش طور کههمان. صورت ارفته باشد در آن«تعقيب»بايد  رهايي،پيش از است،« رهايي»

تناظر نيز همين  «نقض نهي»و «نهي»ميان    . نخواهيم بود« پيروزي»کاري  ميان نباشد شاهد خويش

ديگر پيوند يکي علّي و معلولي باادر زنجيرهتوان ميها را کاري بسياري از خويش و وجود دارد

 .داد

از آن گيرد و است که قهرمان تصميم مي هنگامي کاری این خویش: (C)ی آغازینمقابله. 2-3-31

شود در مجنون با آگاهي از دلدادگي مجنون، مصمم ميپ. پردازدبه جستجو ميپس با عزمي راسخ 

 :که در جهت رفع نياز وی گام بردارد

 سان پسندمه با اين المش چ

 ي کار او خروشمدر چاره

 

 آن به که کنون ميان ببندم 

 د بکوشموَچندان که توان بُ

 (223: همان)                               

-قهرمان خانه را ترک مي، داردتفاوت (�)غيبت موقتي با که در عزیمت: (�)عزیمت. 2-3-33

کندوی را به وضعيت متعادل اوليه مي عزمپدر مجنون پس از درک حال فرزندش . گوید

 :، یاریگر وی هستندهم خویشان قبيله و شودمي لذاعازم (.ی آغازینمقابله)بازگرداند

 بياراست يمحمل پي رهرو

 

 وز اهل قبيله همرهي خواست 

 (391: همان)                             

. ايردهاي دروني متن شکل ميشود و يکي ديگر از حرکتجا رها ميحرکت اصلي متن در اين

اين . مستقل درون حرکت اصلي داستان ليلي و مجنون است يحرکت«ديدن نوفل مجنون را»داستان 

 :ي زير استحرکت شامل عناصر سازنده

 :روايت شده است اونهبراعت استهالل(آسيب)با توصيف نياز: aي آغازين صحنه( 9
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 چشم مجنون  که ز اريه  کان دم

 نوميدي ديدن جمالش

 

 ونـــــــــي نشست در خـــدور از ليل 

 ارداند از آنچه بود حالش

 (395: همان)                              

 :داويخانه را ترک مي يلي،ل اش ازخواستگاريرد شدن مجنون پس از : �غيبت ( 7

 ناقه ز حريم حي برون راند

 

 ...وز خاک قبيله دامن افشاند 

 (395: همان)                               

 :کندنوفل با ديدن مجنون، وي را از زاري و عشق محالش نهي مي: γنهي ( 3

     ي خيال بازآيزين وسوسه...

 

   ي محال بازآيزين دغدغه 

 (392: همان)                            

 : پذيردمجنون به اميد وصال با ليلي، نهي نوفل را مي: Sپذيرش نهي ( 2

      سر در ره هوشمندي آورد  

 

     آورد خاطر به خردپسندي 

 (393: همان)                               

 :اقدام کندواتغييروضعيت  رايبکندنوفل با ديدن وضع مجنون اراده مي:Cآغازينمقابله(5

 هرچند که زر بود، ببازم

 ور زان که به زر نگردد آن راست

 

 تا کار تو را چو زر بسازم    

 غم نيست که زورِ بازو اينجاست

 (392: همان)                            

متعادل را شود تا وضعيت نانوفل در نقش قهرمان اين حرکت، به مأموريت اسيل مي: ↑عزيمت ( 6

 :شودااه ليلي ميوي همراه با مجنون عازم خيمه. تغيير دهد

 شد چون داران رفيق راهش

 

    ااهشبرداشت قدم به خيمه  

 (393: همان )                           

. دهدي ديدار نميليلي را از مجنون پنهان کرده است و اجازه( پدر ليلي)شرير: 95Αشرارت( 2

 : شنودتلخي ميبهيک بار ليلي را به وي بنمايانند  کند،درخواست مي ليلي مجنون وقتي

      اي رميدهوي و تو ديدار 

       ور هستي از اين فراق دلگير

 

 
 

 

  

      همچون آب است و سگ ازيده

   ميري فراق مي در غمکده

 (379: همان)                                 
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ديدار مجنـون بـا شـبان    »چون يافتن اين حرکت، داستان با حرکت فرعي ديگريبا پايان

 :عناصر زير است شاملاين داستان فرعي، . يابدادامه مي(373-39: 9331جامي، )«ليلي

 :aβتوصيف نياز و آسيب : ی آغازینصحنه -1

 مجنون به هزار نامرادي

 

 اشت به ارد کوه و واديمي 

 (373: همان )                            

-را به دست مي[جادو]کاري قهرمان اختيار استفاده از يک شيء دراين خويش: 1Fتدارک -2

 رسـد ت که عامـل تـدارک، مسـتقيماً بـه قهرمـان مـي      تدارک آن اساز ي نخست اونه. آورد

 :ايردميمجنون مستقيماً جامه را از شبان ليلي نيز در اين حکايت .(15: 9336پراپ، )

 اين کهنه اليم خود به من ده

 اين افت و اليم را بپوشيد

 

 صد منت از آن به جان من نه 

 خروشيدرفت و ز شوق ميمي

 (331: 9331جامي، )                     

قهرمان به مکان چيزي که در جستجوي آن است انتقـال  »: Gانتقال مکانی بین دوسرزمین -3

ي شـبان را  که جامـه مجنون پس از آن .(912: 9336پراپ، )«شودشود يا راهنمايي ميميداده

 :ارددکند، راهي ديار ليلي ميدريافت مي

 ليلي اويان به حي درآمد

 

 دفرياد ز جان وي درآم 

 (331: 9331جامي، )                    

 «ديدن نوفل مجنون را»عناصر سازنده حرکت در داستان : (2)يجدول شماره      

R خويشکاري نشانه عناصر R خويشکا نشانه عناصر

 ري

 * � غيبت α  7 ي آغازين نيازصحنه 9

 * S پذيرش نهي γ * 2 نهي 3

 * ↑ عزيمت C * 6 ي آغازينمقابله 5

     * Α15 شرارت 2

 فرايند اذر از آسيب 2-7عدم تعادل                  9                                   

 قهرمان، شرير هاشخصيت

 β_________Α15 حرکت حکايت

 βγSC↑Α15 نموداار
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از ميـان چهارصـورت   . کنـد قهرمـان، شـکل و ظـاهر جديـدي پيـدا مـي       :3Tتغییر شکل -2

ي سـوم آن در حکايـت ديـدار    به دست داده است، اونـه (931 :9336)تغييرشکلي که پراپ 

 «.کنداي دربرميي تازهقهرمان جامه». مجنون با شبان ليلي قابل تشخيص است

 :آيدرسد و به وصال با ليلي نائل ميقهرمان با موفقيت به مقصود مي :پیروزی -5
 

 هردو به سخن زبان اشادند

 

 هاي اذشته شرح دادندغم 

 (331: همان)                            

( 997: 9336پـراپ، .)پـذيرد التيـام مـي   ،آغاز قصـه  (ا کمبودِيمصيبت )بدبختي :5Kالتیام  -6

آن اسـت کـه شـيء مـورد      ي پـنجم اونـه . هاي پراپ وجـوددارد التيام در تحليل ونهايازده 

 .شودآيد و کمبود برطرف ميجادويي به دست مي ياستفاده از عامل باوجو جست

اي است که شـبان بـه   ي قهرمان از جامهي مستقيم استفادهدر اين حکايت رفع آسيب نتيجه 

 دار تليـ ي عليّتـي، معلو اي پنجم التيـام در زنجيـره  به عبارت ديگر اونه. وي بخشيده است

 . است

در ايـن حکايـت،   . شوداي شناخته مينشانه باکاري، قهرمان  در اين خويش :Qشناختن  -2

 :شناسدليلي، مجنون را از روي صدايش مي

 

 ليلي چو ستبر بانگ بشناخت

 

 قام خود ساختاز خانه برون مُ 

 (331: 9331جامي، )                      

 «ديدار مجنون با شبان ليلي» اي حکايتعناصر سازه(:5)يجدول شماره                           

R خويشکاري نشانه عناصر R خويشکاري نشانه عناصر 

 * 9F تدارک α * 7 نياز 9

 * 3T تغيير شکل G * 2 انتقالمکاني  3

 * 5K التيام Ι * 6 پيروزي 5

     * Q شناختن 2

 بازاشت تعادل 5-2فرايند اذر از آسيب             2-7عدم تعادل                  9

 قهرمان، بخشنده هاشخصيت

β_________Q حرکت حکايت
 

βF نموداار
1
GT

3
IK

5
Q 
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 .(326-23: 9331جـامي،  ) ي ثقيـف اسـت  ازدواج ليلي با جواني از قبيله، حکايت فرعي ديگر

ي بـا   است که در آن، خواجـه نيز روايت شده «...همان شدن مجنونم»در دل اين حکايت، ماجراي 

 .کندرا ياري مي( مجنون)قهرمان

تـوان  پراپ نمي يه شيوهها را ب ، آناندساختار کلي و منسجم قصهفاقد  اين دو حکايت، چون

-سـازه  از يـک هيچ ليو ،شودبا عدم تعادل آغاز مي يثقيف حکايت ازدواج ليلي با جوانِ. تحليل کرد

نـه تعـادل اوليـه    ، پذيرد صورت مي ينه اذر ،ندارد باشدبر فرايند اذر دال که را قصه  نهاي بنيادي

اسـت کـه   اي قصـه ( 321-33: 9331جـامي،  )«پوسـت پوشـيدن مجنـون   »حکايتاما . شودبرقرارمي

 بـه شـرح   آناي عناصر سازه. دهدومجنون تشکيل ميچارچوب کلي داستان ليليدر حرکت بعدي را

 :زير است

 (331: همان).توصيف مي شود« قراريشکل سراشتگي و بي»به نياز : aآغازين  صحنه. 9

 (331: همان)«...نه رخصت پيش يار رفتن». مجنون از ديدار ليلي نهي شده است:  γنهي . 7

 (339: همان: )رودمي «ليلي کويبه دزديده »کند و مجنون نهي را نقض مي: Sنقض نهي. 3

 :پوشد تا به کوي ليلي برسدو مي ايردمي ينيمجنون از شبان ليلي پوست: 9Fتدارک. 2

 آورد به سوي او يکي پوست

 

 ي توست تا درِ دوستکاين پرده 

 (339: همان)                                

 :ودرليلي مي بهکويد و کنميبه تن را پوستين مجنون : Gانتقال مکان ميان دو سرزمين. 5

 ست، فکنده پوست در بربرخا

 

 ...برساخت ز دست پاي ديگر 

 (339-7: همان)                           

 .رسدمجنون با تغيير شکل و در هيأت اوسفند به منزل ليلي مي: 3Tتغييرشکل . 6

 .آيدمجنون به ديدار ليلي نائل مي: Iپيروزي . 2

 .(333: همان) رسندو معشوق به وصال ميپذيرد و عاشق التيام مي قصه آسيبِ: 5Kالتيام . 3

 :شناسدوي را مي ،ليلي ازصداي مجنون: Qشناختن . 1

 

 ليلي چو شنيد بانگ بشناخت

 

 کان کيست نظر به سويش انداخت  

 (337: همان)                                 
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مالقات مجنون با »،(332-36: 9331جامي،)«...ادايانرفتن مجنون به طفيل»هاي درادامه، حکايت

( 331-11: همان)«...و يافتن اعرابي از حال مجنونخبر »و ( 331-11: همان)«هاليلي در يکي از راه

آن درحکم  مانندهاي فرعي و اين حکايت. فاقد ساختار کلي قصه براساس تحليل پراپ است

توان کاتاليزوري ». کنند پر نهايتتوانند فضاهاي خالي متن را تا بي، مي(25: 9336پراپ، )کاتاليزور

ميزان حضور کاتاليزورها در ( 21: همان)   «آن است( elliptic)ي منطقي توان ايجازروايت، نتيجه

-نحوه ها نيز، از آن ي اهميت و تأثيراذاريدرجه .ندرتکرا قابلنهايت متن محدوديتي ندارد و تا بي

ي بارت ممکن است يک کاتاليزور در به افته. شودمي آشکارهاي کارکردي ي ارتباطشان با هسته

ي اثراذاري هيچ هاي کارکردي، تأثير کمتري داشته باشند، اما درجهساختار ارتباطي متن با هسته

 «يهاي آزادموتيف»درحکمِ را ومجنونليلي فرعي هايحکايت توانمي لذا .نيست بار زيانها  يک از آن

ند و ساختار کلي شومي«هاي پيوستهموتيف»تثبيت و تأييد  باعثتلقي کرد که ( 57: 9329اخوت، )

 :هاي فرعي عبارتند ازداستان يسازندهعناصر.دنبخشجام ميداستان را انس

: 9336پراپ، .)چسب قصه است به اعتقاد پراپ اين مرحله يکي از عناصر دل(: M)کار دشوار -9

مجنون سر  در آن که ياد کردداستان اين آزمون طاقت را در توان مي،«کار دشوار» انواعدرميان ( 976

 .بردبه سر مي عمر در ميان وحوشتا پايان  ه،به بيابان نهاد

در زير اعرابي  از اين رو، وقتي. شودقهرمان از روي نشان يا عالمتي شناخته مي(: Q)شناختن -7

 :شناسدمي بيند، اورامجنون را در ميان اروهي از وحوش ميجسم بي جان کوه 

 شان روانهشد تيز به سوي

 

                                                      مجنون را ديد در آن ميانه                  

 (317: 9331جامي، )                      

  «...دن مجنون پوست پوشي»اي حکايت عناصر سازه(:6)يجدول شماره                   

R خويشکاري نشانه عناصر R خويشکاري نشانه عناصر 

 * γ نهي α * 7 نياز 9

 * 9F تدارک S * 2 نقض نهي 3

 * 3T تغيير شکل G * 6 انتقال مکاني 5

 * 5K التيام Ι * 3 پيروزي 2

     * Q شناختن 1

 بازاشت تعادل اوليه 2-1  فرايند اذر از آسيب           6-7عدم تعادل                  9

 قهرمان، ياريگر قهرمان، بخشنده، شاهزاده خانم هاشخصيت

β_________Q حرکت حکايت
 

βγSF نموداار
1
GT

3
IK

5
Q 
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در روايت جامي، عشق مجنون ازمجازبه . شودقهرمان در کشمکش پيروز مي(: I)پيروزي -3

. اي اصلي در متن دانستکاري پيروزي را عنصر سازه توان خويشمي لذا ،يابدمي راه حقيقت

 :يابداين عشق تعالي مي امّا درنهايت ،مجنون اارچه اول نظر به ليلي داشت

 هان تا نبري امان که مجنون

 در اول اار چه داشت ميلي

 اندر آخر که اشت از آن مست

 بشکفت به بوستان رازش

 

 جاز بود مفتونسن مَبر حُ 

 با جرعه کشي ز جام ليلي 

 افکند ز دست و جام بشکست

 مجازش  هاي حقيقت ازال

 (316: همان)                            

ومجنون جامي، داراي ساختاري طورکلي داستان ليلي به. رسدکاري به پايان مي داستان با اين خويش

( ↑)ي عزيمتشود و تا مرحلهآغازمي( β)«غيبت»کاري  حرکت اصلي با خويش. هفت حرکتي است

-داستاني، شش حرکت مستقل را تحقق مي جا شش حکايت درون در اين. رودميپيش

-ي بيوهرفتن مجنون به خانه»، (211-13: 9331جامي،)«...غمازي کردن غمازان»داستانِ.بخشند

ديدن نوفل مجنون »، (313-95: همان)«پيغام فرستادن مجنون پيش پدر»، (317-5:همان)«زن

پوست پوشيدن »و  (373-39: همان)«ديدار مجنون با شبان ليلي»، (395-77: همان)«را

اند و با آمده که در دل حرکت اصليهستند  فرعي يهايحرکتمجموعاً(. 321-33: همان)«مجنون

آخرين حرکت فرعي داستان،حرکت با اتمام  .دهندداستان را شکل مي ياانههاي هفتآن،حرکت

-ان خود ميبه پاي( I)و با عنصر پيروزييابد مي ادامه( M)«کار دشوار»کاري  اصلي با خويش

 (2)يجدول شماره.رسد

 ساختار کلي روايت ليلي و مجنون(:2)يجدول شماره                                  

R نشانه خويشکاري R نشانه خويشکاري 

 9a نياز 3β 7 غيبت 9

 S نقض نهي γ 2 نهي 3

 � خبرايري e 6 خبردهي 5

 E واکنش قهرمان 9D 3 بخشندهنخستين خويشکاري   2

 C ي آغازيمقابله 95Α 91 شرارت 1

 M کار دشوار 97 � عزيمت 99

 I پيروزي Q 92 شناختن 93

 بازاشت تعادل اوليه 93-92فرايند اذر از آسيب             3-97عدم تعادل                7و  9
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 نتیجه 

 :دست يافتيم تحليل پراپ به نتاي  زير براساس ،جامي «ومجنونليلي»ساختاري  بررسي با

 . سامان يافته است يي هفت حرکتتاز رواي ساختار کلي داستان ليلي و مجنون -9

 .هشددادهها نشاناي هر يک از اين حرکتشناختي، عناصر سازهبا تحليل ريخت -7

 . ها در داستان ليلي و مجنون محدود استکاري ي خويشثابت کرديم که شماره-3

 .ويژه است داستان ليلي و مجنون داراي يازده نقش و هفت نقش -2

 .هاست هريک از آن يويژهي کنشي نقشتابع حوزه ،داستان هايکنش شخصيت-5

ي ليلي، شبان ليلي و خويشان در داستان ليلي و مجنون، پدر مجنون، ليلي، نوفل، پيرزن همسايه -6

: ي ثقيفقهرمان داستان، جواني از قبيله: مجنون. آيندي مجنون از ياريگران قهرمان به شمارميقبيله

شاهزاده خانم و : بخشنده، ليلي: ي ليلي، شبان قبيله(شرير)شخص خبيث : ليلي ضد قهرمان، پدر

 .اعزام کننده هستند: مجنون

 
 
 
 
 
 
 

 دقهرمان،قهرمان، شرير، ياريگر قهرمان، بخشنده، شاهزاده خانم، اعزام کننده، ض هاويژهنقش

 هانقش
ي ي ليلي، نوفل، جوان قبيلهي مجنون، قبيلهمجنون، ليلي، پدر مجنون، پدر ليلي، شبان ليلي، قبيله

 ي ليلي، اعرابيثقيف، پيرزن همسايه

 حرکت حکايت

β______↑     ...........  .......  ........M_______I 

a _______I 
a________e 
e________M 
a________95Α 

a________Q 

a________Q 

 نموداار

aeχΑ15
I 

aeχΑ13γe 
Βa

1γSeχD1EΑ15C↑    aeχΒ↑Α15Ν                    MQI 

βγSC↑Α15 

βF
1
GT

3
IK

5
Q 

βγSF
1
GT

3
I
k5

Q 
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