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 کورته  چكيده

که  است ها از آن دسته نظریاتیشناسی  قصهریخت

دازد پر به صورت ساختاری به اثر ادبی )داستان( می

کند داستان را بر مبنای نقش و تالش می

هایی که در آن وجود دارد، ها و حرکتشخصیت

تحلیل ساختاری کند. در این مقاله، با استفاده از 

روش توصیفی و بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، به 
 یهای نظریای و بر مبنمنابع کتابخانه یهشیو 

 مم و زینشناسی والدیمیر پراپ، منظومه ریخت

مم ( بر اساس داستان 1167-1071احمد خانی )
محمد سعید رمضان بوطی، تجزیه  یه، نوشتو زین

و تحلیل شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده، 

 31خویشکاری از  21دارای  مم و زینداستان 

 و درونی خویشکاری پراپ است و دو داستان  اصلی
حرکت و داستان  8است. داستان  اصلی، دارای 

 ها، به ویژهحرکت است. توالی خویشکاری 3درونی 

در هفت خویشکاری آغازین، رعایت نشده و برخی 
شود. از آنها در اواسط و اواخر داستان دیده می

 0شخصیت در داستان اصلی و  13همچنین 

، قهرمان هایخصیت در داستان درونی در نقشش

یاریگر قهرمان، رشیر، یاریگر رشیر و بخشنده و 

 کنند.شاهزاده خانم ایفای نقش می
 

ە و ڕوانگانەدایکان، له ڕیزی ئهمۆرفۆلۆژیی چريۆکه 

وه ۆڵێتهککان ئهيی له چريۆکهکه به شێوازی پێکهاته

کان و تييهوری کەسايهدات، له ڕووی دهوڵ دهو هه

يه، دا ههکهريۆکهکه له چ تانهکهرهو حهئه

م هکات. لبشپێشکهيی کی پێکهاتهيهوهلێکۆڵينه

ی نهکنيکی شیکاراهله ترگرتن ڵک وهدا، به کهوتاره

ه، و ساسی مۆرفۆلۆژی پراپهر ئهسهلهوه و ناوئاخنه

(، 1167-1071م و زينی خانی )چريۆکی مه

ه، و م لێکۆڵينهپێی ئاکامی ئه . بهلێکدراوەتەوە

 31م رجهسه ئەرک له 21م و زين، چريۆکی مه

يه و بريتييه له دوو چريۆکی ئەرکەکانی پراپی هه

ت کهرهحه 8سەرەکی و الوەکی. چريۆکی سەرەکی 

ها که يه. هەروهتی ههکهرهحه 3و چريۆکی الوەکی 

تايی، به رهئەرکی سه 0کردووه، ی پێپراپ ئاماژه

و  وهسەرەتاێکيان له هاتوون و بڕکدا نهشوێن يه

ن. و ا هاتو دکهبڕێکيشيان له نێوان و کۆتایی چريوکه

 0تی له چريۆکی سەرەکیدا و يهساکه 13ها روههه

مان، ارهقتی له چريۆکی الوەکیدا له ئەرکی کەسايە

، ڕدفهدەری بهڕ، ياريدهدفهمان، بهدەری قارهياريده

 ون.و هاتنده و شازاده خانم بەدیخشهبه
 

؛ مم و زینشناسی؛ ریخت واژگان کلیدی:

 ساختارگرایی؛ حرکت؛ داستان؛ خویشکاری

؛ م و زينمهمۆرفۆلۆژی؛  :وشەگەلی سەرەکی 

 ت؛ چیرۆک؛ ئەرککهره؛ حهخوازیپێکهاته
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 مقدمه -1

ی آغاز های علمهای گوناگون، به ویژه عرصهانگیزی در زمینهی بیستم با تحو الت  شگفتسده

 شناختی از سوی فردینان دوهای نوین زبانشناسی، نظریهشد. یکی از این تحو الت در زبان

شناسی، ادبیات، های سوسور، تأثیرات  عمیقی بر زبان( بود. دیدگاه9581-9191)سوسور 

ی زبان، باعث شد که منتقدان بتوانند از عقاید او درباره»های ادبی و حت ی فلسفه نهاد. نظریه

(. سوسور در 222: 9111)مقدادی، « ی متون  ادبی بپردازندیک راه  علمی به بحث و مطالعه

جدا کرد  2را از گفتار 1زبان، به چند شاخص  برجسته توج ه منود: او از طرفی زبان تعریف خود از

ی ناطقه و مستقل  از فرد بخش  اجتامعی  قوه»و گفتار را تنها منود  آوایی زبان نامید و زبان را 

وعی نتواند آن را بیافریند و نه آن را تغییر دهد. زبان، تنها به سبب  دانست که به تنهایی نه می

(؛ به 22: 9152)سوسور، « یابد که میان اعضای جامعه بسته شده استقرارداد، موجودیت می

نامید. دال، هامن صورت  نوشتار است و « دال و مدلول»ای از دو جزء  عالوه او کلامت را نشانه

. کندای است که با قراردادی در میان  افراد در ذهن، شیء را ایجاد میمدلول، تصویر ذهنی

ان وجو کرد. بنیشناس سویسی جستهای این زبانی ساختارگرایی را باید در دیدگاهشالوده

ن ی مطالعات زبانی ایشناسی نوین  سوسور و وجه متایز آن از رویکردهای پیشین در حوزهزبان

است که زبان را بایستی چونان نظامی متشک ل از اجزای به هم پیوسته در نظر گرفت. به اعتقاد 

شناسان باید ابتدا این اجزا را تشخیص دهند و در گام بعدی ساختارهای بنیادینی را او، زبان

پاینده، سازد )پذیر میی این اجزا را برای گویشوران امکانتبیین کنند که کارکرد معناسازانه

ده های ادبی کشیهای دیگر و نظریهشناسی به برخی رشته(. روش سوسور در زبان985: 9111

 د و از جمله ساختارگرایان از آن بهره گرفتند.ش

ای هساختارگرایی معموال  نام و نشان گروهی از متفکران  عمدتا  فرانسوی است که در دهه

شناسی ساختاری را در ی زبان  سوسور، مفاهیم زبان، تحت تأثیر نظریه9191و  9181

(. بر مبنای تعریفی 999: 9152)کالر، های  اجتامعی و فرهنگی به کار بستند ی پدیدهمطالعه

ریزی  اثر  ادبی است. به تعریف  دیگر، ساختار، که از ساختار ارائه شده، ساختار، چارچوب طرح

ین عنارص  ب ی اثر با یکدیگر است. یعنی ارتباط ذاتیدهندهی عنارص  تشکیل حاصل روابط  کلیه

: ذیل 9111دهد )میرصادقی، یکپارچگی می گیرد و به آناثر  هرنی که کل اثر را در بر می

پردازان این مکتب است ( منتقد فرانسوی که یکی از نظریه9198-9151) تساختار(. روالن بار 

واقعیت را »(، عقیده دارد که ساختارگرایی 911: 9115؛ شمیسا، 51: 9151)برتنس، 

                                                 
1. Langue. 
2. Parole. 
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د گونه در نقکند. بدینیکند، سپس دوباره اجزا را با هم ترکیب مگیرد، آن را تجزیه میمی

ی مهم وجود دارد، بدین ترتیب که منتقد  ساختارگرا، نخست ساختار هر ساختاری سه مرحله

کند، سپس به بررسی ارتباط این اجزا با هم ی آن تجزیه میاثر ادبی را به اجزای تشکیل دهنده

« تاللت کلی ت اثر بر چیسکند که د ی سوم به این مسأله توجه میپردازد و باالخره در مرحلهمی

وجوی اجزا ای فکری است در جست(. در واقع، ساختارگرایی، شیوه959: 9155)میرصادقی، 

ی هر اثر یا هر جسم. عمل ساختارگرایانه در منت با این پرسش دهندهبا عنارص اصلی تشکیل

س گیرند؛ پمینشأت  ترین اجزای منت کدامند. متون ادبی، از زبانشود که بنیادیرشوع می

ی یکی شناسشود. زبانی ادبیات، با بررسی ساختاری  خود زبان آغاز میتحلیل ساختارگرایانه

-81: 9111گز، اه ساختارگرا را پذیرفت )مری کلیهایی بود که دیدگترین رشتهاز اولین و مهم

 شناسی سوسوری(. برخی منتقدان، اصول بنیادین ساختارگرایی را در اصول زبان11

و شناسی سوسوری و روش اساختارگرایان، مفاهیم زبان»کنند و بر این باورند که وجو میجست

(. از 991: 9111)پاینده، « دهندی رفتارهای انسانی تعمیم میی زبان را به همهبرای مطالعه

ی ها دارای ساختار یکسانی هستند. والدیمیر پراپ با نظریهی زباننظر ساختارگرایان، همه

 (81: 9111)مری کلیگز،  .کندی پریان، بر همین دیدگاه تأکید میشناسی قصهیختر

 شناسیمبانی نظری: ریختـ ٢
نقش( آنها و همبستگی  ای )ی اجزای  سازهپایه ها برهای در توصیف  قص  شناسی، نظریهریخت

ه است )پراپ، این سازه کی از مباحث  مهم (. این نظریه ی11: 9111ها با یکدیگر و با کل  قص 

ه راپ گیرند. والدیمیر پها از آن بهره مینقد ساختاری است که ساختارگرایان برای بررسی قص 

شناسی ریخت»در قالب  پژوهشی به نام  9125ی خود را به سال ( نظریه9111-9518)

ه ده بود، با نشمنترش کرد. این نظریه تا زمانی که به انگلیسی ترجمه « های عامیانه )پریان(قص 

لود به ویژه بعد از آنکه ک»اقبال  منتقدان مواجه نشد، ام ا به محض ترجمه شدن آن به انگلیسی و 

آن را مورد بررسی قرار داد، رسمشقی برای فولکلور شناسان غربی  9191لوی اسرتاوس در 

این (. پراپ در تحقیقات خود بر روی صد حکایت  پریان روسی به 22: 9111)پراپ، « گشت

پایدار  هانتیجه رسید که هر چند پرسوناژهای یک حکایت متغی رند، کارکردهای آنها در حکایت

و محدودند. کارکرد، عمل یک شخصی ت است که بر حسب  میزان  اهمی ت  آن در پیشربد کنش 

 ( 52: 9111؛ پراپ، 19: 9111شود. )اسکولز، تعریف می

به صورت چهار نظریه یا قاعده به شکل ذیل  ی مطالعات و تحقیقات خود راپراپ نتیجه

 مطرح کرد:
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ه تشکیل میخویشکاری ه، عنارص ثابت و پایدار را در یک قص  دهند. و از های اشخاص  قص 

ای هپذیرند مستقل هستند. آنها سازهدهد، و چگونه انجام میاینکه چه کسی آنها را انجام می
ه هستند.   بنیادی یک قص 

هی خویشکاریشامره  های پریان آمده محدود است.هایی که در قص 
 1ها همیشه یکسان است.توالی خویشکاری

ههمه  (.52-51: 9111های پریان از جهت ساختامنشان از یک نوع هستند )پراپ، ی قص 

هی خویشکاریبر مبنای تحقیقاتی که پراپ انجام داد، زنجیره مورد به رشح  19ها در های قص 

. خربگیری 1، (ð. نقض نهی )1، )¥(. نهی 2، (ß. غیبت )9(، aآغازین )ی صحنهذیل است: 

گری، . میانجی1(، A. رشارت )5 (Ø.همدستی )1(، n. فریبکاری)9، (ç. خرب دهی )8، )€(

. نخستین خویشکاری 92(، . عزیمت )99(، Cی آغازین ). مقابله91(، Bدهنده )رویداد ربط

. انتقال 98(، F. تدارک یا دریافت شیء جادو )91(، E. واکنش قهرمان )91(، Dبخشنده )

(، I. پیروزی )95(، J. نشان گذاشنت )91(، H. کشمکش )99(، Gمکانی میان دو رسزمین )

ه التیام می91 (، . بازگشت قهرمان )21(، Kپذیرد ). بدبختی یا مصیبت یا کمبود، آغاز قص 

. 21(، O. رسیدن به ناشناختگی )21(، RS. رهایی قهرمان )22(، Pr. تعقیب قهرمان )29

. 25(، Q. شناخنت )21(، N. حل مسأله )29(، M. کار دشوار )28(، Lپایه )ادعاهای بی

: 9111(. )پراپ، W. عروسی )19(، U. مجازات رشیر )11(، T. تغییر شکل )21(، EEرسوایی )

912-51) 

ی . حوزه9کرده است: ی عملیاتی تقسیم پراپ، کنش کنشگران را هم به هفت حوزه

ی عملیات بخشنده یا . حوزه2عملیات رشیر و کشمکش با قهرمان یا تعقیب و رشارت و جنگ. 

ی عملیات یاریگر، . حوزه1شدن برای انتقال یک شیء یا عامل جادویی، فراهم آورنده، آماده

ایی از تعقیب (، رهK(، جربان و التیام مصیبت یا کمبود)Gمتشکل از: انتقال مکانی قهرمان )

(Rsحل ،)( کردن یا انجام دادن امری دشوارN( تغییر شکل قهرمان ،)T .)1ی عملیات . حوزه

ی قهرمان، داغ زدن و یک شاهزاده خانم و پدرش، متشکل از واگذاشنت کاری دشوار بر عهده

دارنده، متشکل از ی عملیات گسیل. حوزه8رسوا ساخنت، بازشناخنت، مجازات، عروسی. 

ی عملیات قهرمان، متشکل از رفنت به . حوزه9ی پیوند دهنده(. داشنت )حادثهیلگس

                                                 
بیایند. به نظر پراپ، خویشکاری، ممکن است در ابتدا، وسط یا پایان نیز  19هفت خویشکاری آغازین از مجموع  1

سد: نوینامد و میشده یا معکوس میکند. وی این حالت را توالی وارونها، توالی آنها را نقض منیجایی  خویشکاریجابه

های بخش مقدماتی شامل: غیبت، نهی، نقض نهی، خربگیری، خرب دهی، ها از جمله خویشکاریبرخی خویشکاری

متام این انحرافات استنتاج ما را دربارۀ وحدت »ای خود را تغییر دهند. با وجود این توانند جفریبکاری، و همدستی می

م ها فقط نوسانات هستند، نه نظاسازند. اینهای پریان، دیگرگون منیشناسی قصهنوعی)تیپولوژیک( و وحدت ریخت

 (.21: 9118براهیمی، ؛ پارسا و ا299-292: 9111)پراپ، « ترکیبی و ساختامنی جدیدی و یا محورهای جدیدی
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ی عملیات قهرمان . حوزه1های بخشنده، عروسی. وجو، واکنش در برابر درخواستجست

 (998-999: 9111)پراپ،  .دروغین

 مم و زینی خالصه -3
ها بود. فراوانی  ها و م لکفرمانروای  قلبی بوتان، الدین، حاکم محبوب و عادل  جزیرهامیر زین

ها، قدرت و اقتدارش را دو چندان کرده بود. دو خواهر  زیبا و دو مروارید  ها و داراییگنجینه

های  امیر بودند که آفتاب و مهتاب یارای  نگریسنت به آنها را ترین گنجینهغلتان، با ارزش

بودند و آنها نیز در آرزوی دیدن و یافنت « ا ستی»و « زین»نداشتند. مردان  جزیره در حرست  دیدار  

ی ازدواج. این آتش و حرست  جدایی، آنها را واداشت تا در روز جشن جوانی برازنده و شایسته

 ندرفتی مردم  شهر برای سیاحت و تفریح به خارج شهر میکه طبق رسمی قدیمی همه –نوروز 

مردان  جزیره بروند؛ بنابراین با لباس مبد ل و در شامیل  ترفندی بیندیشند و به جمع  جوانان و  –

مردان به میان جشن رفتند تا دور از چشامن  غیرمتند  امیر، جوانی شایسته و زیبا بیابند. دست  

الزمان نیز که از دوستان و م« الد ینتاج»و « مم»روزگار برای ترفند آنها یاریگری به میدان فرستاد. 

روند تا شاید خواهران  امیر را ببینند و آتش  اس  مبد ل  زنانه به میان جشن میامیر هستند، با لب

اشتیاقشان فروکش کند. روزگار  بازیگر، در نهایت  دق ت و ظرافت، قهرمانان  داستان را بر رس راه  

د شونزده میصورت، چنان شگفتالد ین و مم از دیدن دو جوان  م ل کدهد. تاجیکدیگر قرار می

گردند. زین و استی نیز از دیدن دو جوانی که به ظاهر آدمی هستند ام ا که نقش بر زمین می

مانند و چون وقت تنگ است و ممکن است امیر اند، انگشت به دهان میگویی از آسامن آمده

 کنند تا بعدا  بتوانندهای آن دو عوض میهای خود را با حلقهاز غیبت  آنها آگاه شود، انگشرتی

 نها را شناسایی کنند.آ 

سوزاند و آگاهی نداشنت از حال یکدیگر و کشد. هستی  عاشقان را میآتش  عشق زبانه می

به  ی مهربان  دخرتان،، دایه«ح یز بون»کند، تا اینکه تر میناشناس بودنشان این آتش را دمنده

ترفندهای  فراوان و رصف  ها را بیابد. بعد از دهد تا صاحبان  حلقهرسد و قول میفریادشان می

 کند. به زین و استی اطالعزمان، باالخره حیزبون، به کمک پیرمرد فالگیری، راز را آشکار می

ین نیز خرب اند و به مم و تاجالد ین بودهدهد که جوانان  آسامنی، دو همراه امیر، مم و تاجمی الد 

یبای امیر، یعنی زین و استی هستند. اید، هامن خواهران زصورتانی که دیدهدهد که م ل کمی

رود و با شکوه هرچه متامرت به وصال الد ین به خواستگاری استی میی داستان، تاجدر ادامه

بت مهر و محآید و این بار گویی بیرسد. ام ا باز هم روزگار  بازیگردان به میدان میمعشوقش می

ی آتش عشق باشند. از همچنان گداختهگرداند تا است و روی خوش خویش را از مم و زین می

گیرد و از دیگر سو نامردی و سویی، نامرادی و افرسدگی رساپای این دو دلداده را فرا می
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نش کند. امیر ذهنابکار )رشیر داستان(، راه وصالشان را تنگ و تاریک می« بکر  »اندیشی  کج

خواهرش را به دست غم  کشاند،های بکر، دلش را به سیاهی میشود و سعایتمسموم می

و  الد ینها و حتی تهدیدهای تاجها و میانجیگریسپارد و مم را به دست زندانبان. شفاعتمی

 شود و مم لحظه بهبرد. زین بیش از پیش افرسده و مریض میبزرگان دربار راه به جایی منی

رس  دوستی و صلح مهر، قصد آشتی و گردد. ام ا گویی روزگار بیتر میلحظه به مرگ نزدیک

ندارد. دل امیر را به سنگی خارا بدل کرده و زبان شیطانی  بکر را گویاتر از همیشه کرده است و 

مم و زین را در آتش حرست و اندوه به دام انداخته. گویی شادی و شعف از آن دیار رخت بربسته 

 است. 

دارد و آن هم امنردانه وامیبرد و امیر را به کاری ناجو بکر آخرین ترفند خود را به کار می

ی افریب زین و کشنت مم در آتش حرست  دیدار معشوق است. غافل از اینکه عشق مم به درجه

از خلوص رسیده است که دیگر دربند رنگ و زینت دنیایی نیست و ناآگاه از اینکه زین حارض 

چال ین در سیاهاست آخرین رمق جان ناتوانش را فرش راه مم گرداند. آخرین دیدار مم و ز

های رسد و مم در آغوش زین آخرین غزلدهد. ترن م عشق به گوش میتنهایی مم رخ می

شود. زین نیز اگرچه به ظاهر هنوز نفس دهد و برای همیشه خاموش میاش را رس میعاشقانه

کند تا به امیر و همراهانش کشد اما روحش همسفر مم شده است. تنها رمقش را حفظ میمی

ید که مرا در آغوش مم به خاک بسپارید تا در دنیای دیگر دست در دست او داشته باشم و بگو

 ام در گوشش زمزمه کنم.هایی را که برایش رسودهغزل

 ی پژوهشپیشینه -4

( اثر پراپ به زبان روسی چاپ رسید و چندان شناخته 9125) ی پریانشناسی قصهریختکتاب 

به انگلیسی ترجمه و در دنیای غرب  9185شده و مورد استقبال نبود تا اینکه رسانجام در سال 

کاربردی  یشناسی پراپ تبدیل به مهمرتین نظریهی ریختمعرفی شد. پس از آن بود که نظریه

ه هی از مهمرتین آثاری که در حوزهها شد. در ادب فارسی یکبررسی  قص  ای هی ساختارگرایی قص 

هطبقهایرانی نوشته شده است، کتاب اولریش مارزلف با عنوان  ه سال ب های ایرانیبندی قص 

هاست. پس از او برخی محققان با نگارش کتاب 9119 ای ههایی به دنبال یافنت ساختار قص 

هختی ریاند؛ مقاالتی نیز دربارهفارسی بوده های ایرانی نوشته شده است که از شناسی قص 

( با نام 9151ی خراسانی)ی محبوبهتوان به چند منونه اشاره کرد: مقالهی آنها میجمله

-ریخت»ی ؛ مقالههای ادبیپژوهشی نامه، چاپ شده در فصل«شناسی هزار و یک شبریخت»

ارشد  ی کارشناسینامهرج از پایان، مستخ«ی نرصالله منشیهای کلیله و دمنهشناسی حکایت

 شناسی مثنوی داستانیریخت»؛ بوستان ادبی الله صلواتی و احمد پارسا، چاپ شده در مجله
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ی مریم رحامنی و لیال هاشمیان، ، نوشته«ی پراپگل و نوروز خواجوی کرمانی بر اساس نظریه

؛ 9118اییز و زمستان ، پ91ی سال ششم، شامره علوم ادبیی نامهچاپ شده در دو فصل

شناسی کرده که در داستان مهر و ماه را ریخت 9119ای به سال لو در مقالههمچنین رضا نبی

 منترش شده است.  9111وسوم، زمستان ی بیست، شامرهزبان و ادبیات فارسیی فصلنامه

ههایی که در ریختترین پژوهشیکی از مرتبط ی لهمقاهای کردی انجام شده، شناسی قص 

هریخت»سید احمد پارسا و مظهر ابراهیمی، با عنوان   «های پریان در زبان کردیشناسی قص 

ه بررسی ساختاری شده که در آن  988است. در این پژوهش  ی حوزه 1خویشکاری،  19قص 

نوع ترکیب حرکتی تعیین شده است. همچنین دو پژوهش  95گونه وضعیت آغازین و  1عملیات، 

هنامه در ریختلب کتاب و پایاندیگر در قا های کردی تألیف شده است. شکریه شناسی قص 

ات حکای) وهتی خورافی کوردی له رووی مورفولوژیهکایهحهکتابی به نام  2111رسول در سال 

( چاپ و منترش کرده است. او تنها به شناسیی ریختی کردی بر اساس نظریهعامیانه

ه بسنده کریخت ناسی شریختای با عنوان نامهرده است. گورانی نیز پایانشناسی شش قص 

ه ه پرداخته است. عبدالحمید حسینی  89شناسی نوشته که در آن به ریخت های کردیقص  قص 

به برخی از زوایای زندگی احمد خانی پرداخته « مم و زینی احمد خانی و منظومه»ی در مقاله

های این اثر را نام برده است. کرده و بعضی از ترجمهو سپس بسیار مخترص، به مم و زین اشاره 

و خرس ای میان عشق و دلدادگی در زاده پژوهشگر دیگری است که در مقایسهادریس عبدالله

، به تصویرسازی و عرفان این دو اثر پرداخته است. نتایجی که از آن مم و زیننظامی و  وشیرین

 دهد. را نشان میمم و زین حاصل شده برتری 

پژوهش دیگری است که « بازتاب عشق ع ذری در دو داستان مم و زین و شم و ولی دیوانه»

اند، عفت و اند. نویسندگان تالش کردهزاده انجام دادهاسامعیل برواسی و خرسو حسن

پاکدامنی و وفاداری قهرمانان هر دو داستان و ناکامی و یأس و ناامیدی حاکم بر آنها را به خوبی 

های . هاشم سلیمی و عبیدالله ایوبیان از دیگر پژوهشگرانی هستند که به بیتنشان دهند

مم و  ی بیتی پیاپی دربارهاند. ایوبیان در چند مقالهپرداخته مم و زینکردی و به ویژه بیت 

ه ی از این بیت به دست دادی فارسی نسبتا  کاملزین تحقیقات ارزشمندی انجام داده و ترجمه

بررسی عنرص جدال در دو روایت خرسو وشیرین نظامی »ی ری رشید، مقالههاد شکاست. ج

چاپ و منترش کرده است.  ی ادبیات کردیپژوهشنامهرا در « گنجوی و مم و زین احمد خانی

 هامقاالتی نوشته که هیچ یک از آن و زینا خانی مکولین ل دور مههڤند چهحجی جعفر در کتاب 

 یپژوهشنامهی ششم نیست. کورش عنربی و همکارانش، در شامره مم و زینشناسی ریخت

ای های گذرا به دورمنای مطالعات و نظریهاند که با اشارهای منترش کرده، مقاله ادبیات کردی
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ل معناشناسی گفتامنی و با مترکز بر تحلی-و نشانه های روایتی نظریهشناسی، بر پایهنشانه

صوری/مضمونی در فرایند روایی داستان به یک منت منایشی منظوم  هایالگویی روایی و نشانه

ی اصلی در این پژوهش، چگونگی کارکرد عنارص ساختاری روایت در تولید اند. مسألهپرداخته

ی ها و تحقیقات گوناگونی که تاکنون دربارهرغم پژوهشالزم به توضیح است که علی معنا است.

شناسی بررسی نکرده و این مقاله از این آن را از منظر ریختاین اثر نوشته شده، هنوز کسی 

 لحاظ، پژوهشی جدید است.

 1ی مم و زینشناسی قصهریخت -5
ه ی آغازین با آنکه یک شود. این صحنه( رشوع میaی آغازین )ای معموال  با یک صحنههر قص 

: 9111)پراپ، شناسی بسیار مهم است شود، ام ا یک عنرص ریختخویشکاری محسوب منی

شود. جزیره ابن عمر (. داستان مم و زین با توصیف جزیره ابن عمر بر ساحل دجله آغاز می55

ی دجله های رسسبز شامل عراق واقع است و رودخانهها و تپهدر رسزمین وسیعی، میان کوه

ام امیر ن ی بوتان بهچون کمربندی دور تا دور آن را فرا گرفته است. امیر با کفایتی بر جزیره

ی های زین و ا ستی دارد که شهرهکرد. امیر، دو خواهر بسیار زیبا به نامالدین حکومت میزین

عام و خاص هستند. اما به دلیل محدودیتی که در اختالط با مردان دارند، غالبا  مردم از دیدن 

ها زین، خویشکاریی آغاشنوند. پس از صحنهآنها محروم هستند و تنها گهگاه اخباری از آنها می

 شود:آغاز می

. کنددر این خویشکاری، یکی از اعضای خانواده غیبت می(: ßخویشکاریِ غیبت ) -5-1

های متعارف غیبت، عبارتند از: رفنت برای کاری، به جنگل، پی  کسب، به جنگ و یا به شکل

غیبت است. در جشن ( در داستان مم و زین نیز، او لین خویشکاری 55: 9111تجارت. )پراپ، 

روند و از زیبایی طبیعت لذ ت ی مردم به کوه و در و دشت مینوروز که بنا به رسم معهود، همه

شود و تا غروب  آفتاب در میان مردم به برند، امیر نیز به همراه بزرگان  دربار راهی  جشن میمی

 (21: 9115ی، پردازد. امیر، برادر بزرگرت زین و استی است. )بوطجشن و شادی می

                                                 

، اثر محمد سعید رمضان بوطی از دانشمندان بزرگ کرد است که آن را به زبان مم و زینمبنای این پژوهش، رمان . 1 

نرش آراس آن را به زیور طبع آراسته  عربی نوشته و اخیرا ، جامل احمدی و آرزو برومندی آن را به زبان فارسی برگردانده

 است.
توضیح است که با مراجعه به منت مقاله، و مشخصۀ آنها، منت اصلی نیز معین و مشخص است. بازآوردن منت و ارجاع دوباره الزم به . 6

 کرد.به منت کتاب، مقاله را دچار اطناب ممل می
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ه از کاری نهی می(: ¥نهی ) -٢-5 ها شود. در این داستان بنا به عرف رایج، زنقهرمان قص 

توانند در میان مردم ظاهر شوند. در واقع، زین و استی به دلیل دخرت بودن از رشکت در منی

شوند می اند. به همین دلیل است که زین و استی از رفنت به جشن نهیشدهاجتامع  مردان نهی

شوند. از طرف دیگر، مم و با ترفند تغییر لباس و به هیأت مردان درآمدن، وارد اجتامع آنان می

ین نیز که آوازهو تاج اند، از دیدن آنان نهی شده بودند. به ی زیبایی زین و استی را شنیدهالد 

 (21: 9115ی، همین دلیل با لباس مبد ل  دخرتانه بیرون آمدند تا آنها را ببینند. )بوط

ه را از دیدار نهی، نقض می (:ðنقض نهی ) -5-3 شود. وقتی عرف جامعه، قهرمانان قص 

کند، آنان با ترفند  لباس  مبد ل به شکلی ناگهانی همدیگر را در روز جشن نوروز همدیگر نهی می

ه آن را کرداند عبور شوند. آنان بدین وسیله از کاری که نهی شدهی هم میبینند و دلباختهمی

ه، جای دیگری نیز اتفاق 21: 9115کنند )بوطی، نقض می (. این نقض نهی در ماجرای قص 

 های خود مانع دیدار مم و زینافتد. آنجا که بکر  بدکردار و پلید به عنوان رشیر با بدخواهیمی

 ر کاخکنند و همدیگر را در روز شکار در باغ و سپس در تاال شود، مم و زین، نقض نهی میمی

 (11: 9115بینند. )بوطی، می

نام  الدین، عنرص رشی بهپردازد. در دربار امیر زینرشیر به خربگیری می (:€خبرگیری ) -5-4

بکر وجود دارد. او گرچه حاجب خاص دیوان امیر است، ام ا اهل بوتان و جزیره نیست. او از 

ی خوبی ندارد و بارها الد ین میانهاهالی م رگ و ر، از مناطق اطراف ارومیه است. بکر با تاج

ین نیز پیشنهاد  برکناری بکر را از دربار مطرح کرده است. بکر بسیار کینهتاج وز و حسود تالد 

داند. بکر با افسون و دمدمه تا آنجا که ناپذیر میبود. ام ا امیر وجود بکر را در کاخ اجتناب

کرد و از جمله خربی که به امیر داد این بود: الد ین و مم بدگویی توانست نسبت به تاجمی

ای در بسیاری از مسایل خاص  قرص الد ین را به خود نزدیک ساختهرسورم! از روزی که تاج

کند. یکی از اولین چیزهایی که در آن دخالت کرد، این بود که زین را به مم نزدیک دخالت می

 (15: 9115. )بوطی، ی ازدواج با او را به دوستش داده استکرد و وعده

هدف از خربگیری بکر، در واقع بد جلوه دادن  (:€هدف خبرگیری ) -5-4-1

 های خود و پیداکردن جایگاه بهرت است.اطرافیان امیر برای رسیدن به خواست

آورد. پس از آنکه اش به دست میرشیر اطالعات الزم را در مورد قربانی (:çخبردهی ) -5-5

ی ازدواج مم با زین را ندهد، مم که حتی اگر خون راه بیفتد باز هم اجازهخورد امیر سوگند می

شوند. اندوه آنان چنان شدید است که متامی کنیزان و زنان داخل قرص، و زین اندوهگین می

های شوند. غمفهمند و مردمان خارج از قرص هم بر احوال مم آگاه میحال و وضع زین را می
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برد یمکند که بکر  شیطان صفت به عمق ماجرا پیونی آنان را برمال میمم و زین چنان احوال در 

 (11: 9115آورد. )بوطی، و متامی اطالعات الزم را به دست می

 اش را بفریبد تا بتواند بر او یا چیزهایی که به ویکوشد قربانیرشیر می (:nفریبکاری ) -5-6

تگاری الد ین مبنی بر خواسی تصمیم تاجدربارهبکر، پس از آنکه با امیر  تعلق دارد، دست یابد.

هد: دالدین با مم، دو فریبکاری انجام میی تاجاز زین برای مم و بعد تصاحب امارت به وسیله

ین و مم وجود دارد را پیش امیر بازی آنچه در دل تاجپیش از هرچیز، وارونه گوید؛ بدین میالد 

الد ین قصد رسیدن به حکومت را دارد و برای کند که تاجمعنی که بکر نزد امیر چنین وامنود می

 کند. امیر نیز فریبرسیدن به این امر، از طریق نزدیک شدن هرچه بیشرت به دربار اقدام می

 ( 11: 9115کند. )بوطی، خورد و باور میمی

دهد: رشیر وسایل دیگری ( خویشکاری رخ می1nفریبکاری دوم در واقع در بخش سوم )

(. مم، در بازی شطرنج در میان  مردمان  جزیره 1nبرد )فریفنت یا واداشنت قربانی به کار می برای

ی شطرنج با بسیار مشهور است. بکر از این موقعیت سوء استفاده کرده به امیر پیشنهاد مسابقه

رای ا  بدهد با این رشط که بازنده باید راز دل خود را برمال سازد. بکر این کار را رصفمم را می

ی شود که مم بازندهدهد. او با متهیداتی که چیده مطمنئ میگیری از مم انجام میاعرتاف

بازد. بکر که متوجه اوضاع شود. امیر، دو بازی نخست را میبازی خواهد بود. بازی رشوع می

 یای پشت به مم به متاشای باز شود که از پنجرهشود به ناگاه متوجه زین میوخیم بازی می

کند جای خود را با مم در پشت  میز  آمده است. بالفاصله پیش امیر رفته از او درخواست می

 هایافتد و متامی بازیی زیبای زین میشطرنج عوض کند. با این کار مم، نگاهش به چهره

 ند.ککند و اعرتاف به عشق زین میبازد؛ در نتیجه راز درونی خود را بر مال میباقیامنده را می

 (995: 9115)بوطی، 

 کند. ممخورد و لذا ناآگاهانه به دشمن خود کمک میقربانی فریب می (:Øهمدستی ) -5-7

ود و ر ی بکر پیش مینشیند و دقیقا  طبق نقشهخورد. به بازی میدر بازی شطرنج، فریب می

 (929: 9115افتد. )بوطی، شود و به زندان مینهایتا  خشم امیر را باعث می

سازد. رشیر به یکی از اعضای خانواده صدمه یا جراحتی وارد می (:Aشرارت ) -5-8

خویشکاری رشارت، در نوزده شکل ممکن است خود را نشان دهد. یکی از آنها زندانی و بازداشت 

شود فرمان (. بکر پس از فریب دادن امیر و مم، موفق می15Aی رشیر است )شدن به وسیله

 (922: 9115شود. )بوطی، ی زندان میامیر بگیرد. در نتیجه مم روانهزندانی شدن مم را از 

ت دهد این استوضیحی که پراپ در این باره می (:Bدهنده )میانجیگری یا رویداد ربط -5-9

ه درخواست و یا به او فرمان داده میمصیبت یا نیاز علنی می»که  ه شود کشود؛ از قهرمان قص 
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: 9111)پراپ، « شود که برود و یا به مأموریت گسیل شودجازه داده میبه اقدام پردازد؛ به او ا

 الدین و سایرگذرد، تاجشود و مدت زمانی می(. پس از آنکه مم به دستور امیر زندانی می912

ه ی آن تالشها یکی استفادکنند. از جملههایی آغاز میدوستان مم، برای رهایی  او از زندان تالش

م الدین آنها را آراهایی به تاجو حتی جنگ مسلحانه با امیر بود که امیر با وعدهی قهریه از قوه

گرداند. به عالوه در ابتدای زندانی کردن مم، امیر دستور به قتل مم داده بود که در کرده بازمی

ندان ی ز یابد و به دستور امیر، روانهالدین، مم از مرگ حتمی رهایی میواقع با میانجیگری تاج

 (911: 9115شود. )بوطی، می

گیرد که به مقابله کند یا تصمیم میوجوگر موافقت میجست (:Cی آغازین )مقابله -5-11

ا خیزد. گاه بالدین برای رهایی مم و ازدواج با زین چندبار به مقابله با امیر برمیپردازد. تاج

، کند. )بوطیتالش میشفاعت و گاهی نیز با خشم و عصبانیت برای رسیدن به قصد خود 

9115 :918) 

کند. قهرمانان ی خود خانه را ترک میقهرمان برای رسیدن به خواسته (:عزیمت ) -5-11

 گیرند به هرالدین و زین و استی، برای رشکت در جشن نوروز تصمیم میداستان، مم و تاج

شیدن لباس مبدل طریقی که هست وارد اجتامعات جنس مخالف خود شوند و این کار را با پو 

 (21: 9115سازند. )بوطی، محق ق می

ه می(: Dنخستین خویشکاری بخشنده ) -5-1٢ شود. در اینجا شخصیت جدیدی وارد قص 

ی بخشنده تر بیننده نامید. قهرمان به وسیلهتوان بخشنده یا به طور دقیقاین شخصیت را می

ها؛ این همه، شود و مانند ایناقع میگیرد، مورد حمله و شود، مورد پرسش قرار میآزمایش می

: 9111سازد )پراپ، ی جادویی یا یاریگری را دریافت دارد هموار میراه را برای اینکه وی وسیله

دهد. نشان می 10Dتا  D 1(. این خویشکاری دارای ده بخش است که پراپ آن را به صورت 911

 )هامن(.(« 2Dمناید )هایی میپرسشکند و از او بخشنده به قهرمان سالم می»در بخش دوم 

ی زین و استی در کاخ است. در داستان مم و زین، شخصیتی به نام حیزبون هست که دایه

داد. حیزبون وقتی متوجه حالت او پیرزنی زیرک بود که با ذکاوت و حیله، کارها را انجام می

داشتنی! های دوستادهامیرز »گوید: شود، به آنها نزدیک شده میغیرعادی زین و استی می

فدایتان شوم، خدا حفظتان کند، گامن من این است که بخشی از درخشندگی و تابش این 

قرص از بین رفته است. از روزی که شام برای جشن نوروز بیرون رفتید، افرسده و غمگین 

ر مشکل م دتوانای را که دارید بپرسم؟ من میتوانم، رس  پژمردگی و غم و غصهبازگشتید. آیا می

 (.11: 9115)بوطی، « ای برایش بیندیشمپیش آمده، یاریتان کنم و یا تدبیری و چاره
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قهرمان اختیار استفاده از یک عامل جادو را به  (:Fتدارک یا دریافت شیء جادو ) -5-13

کند. در بخش سه همین آورد. این خویشکاری را پراپ در ن ه بخش معرفی میدست می

دهد. در داستان مم ( نشان می3Fکند و آن را با )به عامل جادویی اشاره میخویشکاری، پراپ 

ل  رمرد شد. پیو زین، حیزبون پس از آنکه به زین و استی قول یاری داد، به پیرمرد رم ال متوس 

هایش خم شد، به فکر فرو رفت و پس از اندکی سکوت، با نیز پس از آنکه بر دفاتر و حساب

هایشان پیش زین و استی است، دخرت گفت: آن دو نفری که انگشرتی اطمینان به حیزبون

گردی درآور و در نیستند. سپس راهکاری به او نشان داد و گفت خود را به شکل طبیب دوره

ی بیامری روحی یافته و بشناسی. حیزبون نیز از هامن طریق جزیره بگرد تا آنها را برای معالجه

 (19: 9115بوطی، رسد. )الدین میبه مم و تاج

وجوی آن است انتقال داده یا قهرمان به مکان چیزی که در جست (:Gراهنمایی ) -5-14

قهرمان  1و  1شود. در بخش شود. این خویشکاری نیز در شش بخش نوشته میراهنامیی می

 (. در روز جشن نوروز که چهار قهرمان4Gشود )( و راه به او نشان داده می3Gشده )راهنامیی 

ه )مم، تاج بینند، چون هر دو طرف الدین، زین و استی( به شکل رازآلودی همدیگر را میقص 

شناختند اما پس از اقداماتی که طور کامل همدیگر را منیبودند، به های مبدل پوشیدهلباس

شوند و راه به آنها دهد، قهرمانان داستان راهنامیی میحیزبون به کمک پیرمرد رمال انجام می

ها در داستان مم و زین نیز نباید نادیده گرفته شود. )بوطی، شود. نقش انگشرتینشان داده می

9115 :15) 

کند. داستان مم و زین، چهار قهرمان دارد. دو قهرمان عروسی می(: wعروسی ) -5-15

ع واق کنند. دری او ل داستان با هم ازدواج میالد ین و استی هستند که در نیمهقهرمان آن تاج

: 9115الد ین و استی، داستانی درونی و همراه با داستان مم و زین است. )بوطی، داستان تاج

98) 

خورد. این خویشکاری نیز در شش بخش بررسی رشیر شکست می(: Iپیروزی ) -5-16

(. بکر، رشیر داستان 5Iشود )شود. در بخش پنجم، رشیر بدون جنگ و درگیری کشته میمی

هایش نسبت به مم و زین، باالخره مم را به زندان ها و بدخواهیاز سعایت مم و زین، پس

ن الدیکشد و قصد دارد به هر نحو ممکن مم و زین و تاجافکند، اما باز دست از رشارت منیمی

شود و روحش تر میرا به قتل برساند. مم نیز در زندان پس از تحول روحی، هر روز ضعیف

رود و جان شیرینش را در راه عشق یدار زین با مم، روح مم به آسامن میتر. در آخرین دآسامنی

الدین دوست نزدیک مم، پس از شنیدن خرب مرگ مم، مثل دیوانگان از منزل دهد. تاجهدیه می

 (989: 9115رساند. )بوطی، بیند و هامنجا او را به قتل میآید و در راه بکر را میبه در می
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ی پراپ به گفته (.Kپذیرد )ت یا کمبودِ آغاز قصّه التیام میبدبختی یا مصیب -5-17

(. این خویشکاری در 929: 9111)پراپ، « رسدداستان در این خویشکاری به اوج خود می»

م را به خورد و مهای بکر  پلید را میشود. امیر پس از آنکه فریب اغواگرییازده بخش تقسیم می

های شود. زین هم غم و غصهبرای زین همچون زندانی می افکند، در واقع قرص نیززندان می

کشد از یک طرف و از طرف هایی که مم در زندان میکند. دوری مم و رنجفراوانی تحمل می

دهد. امیر در آخرین مشورتش با بکر، نزد زین های برادرش، او را بیشرت آزار میمهریدیگر بی

شنود و کند. اما وقتی سخنان خواهرش، زین را می ی بکر را عملیرود و قصد دارد توصیهمی

کند، از اعامل خود پشیامن اش را نگاه میکند و جسم الغر و تکیدهاش را حس میآالم درونی

ی خشم و عصبانیت خود آید. قلب امیر چنان به لرزه افتاد که همهشود و دلش به رحم میمی

د. پشیامنی و حرست او را به جوش آورد و در حالی را از میان برد و این بار با مهر و محبت تپی

گرفت به زین گفت: خواهرم! به خدا سوگند که من به تو ستم ی خود را میکه جلو اشک و گریه

 (919: 9115افتد. )بوطی، ام؛ سپس به فکر جربان میکرده

با (. وقتی که امیر 9Kهمین خویشکاری، زنده گردانیدن شخص کشته شده است ) نهمبند 

کند، زین که مدتی طوالنی در زند و اظهار ندامت میخواهرش، زین در اتاق زین حرف می

سختی و اندوه و درد به رس برده بود، طوفان شدیدی از حرست و افسوس و درد در درونش 

هایش را به یاد آورد و نقش زمین شد، هر قدر تالش کردند ی آالم و سختیوزیدن گرفت و همه

نی ای نداشت. تنها زماهای درمان خواستند او را احیا کنند، هیچ نتیجهوناگون و راهو با وسایل گ

که یکی از نگهبانان پیش امیر آمد و به او خرب داد که مم در حال جان دادن است، روح زین 

: 9115پس از مدتی طوالنی بازگشت، لرزشی به جسمش افتاد و چشامنش را باز کرد. )بوطی، 

اده ای افتگر، مم نیز در زندان به دلیل ضعف بسیار بر زمین زندان چون مرده( از طرف دی919

یند، بدانست که او بیهوش شده یا مرده است. زین وقتی مم را در این حالت میبود و کسی منی

ریزد. ناگهان جان زند و اشک میهای پیاپی، مم را صدا میاندازد و با نالهخود را بر روی مم می

 (982: 9115کند. )بوطی، گردد و چشامنش را باز میمم برمیبه کالبد 

ی سخنانی که با ( آزاد شدن اسیر و گرفتار است. امیر در نتیجه10Kبند دهم خویشکاری )

شود. پشیامن شده و دستور آزادی مم از زندان و سپس گوید و متوجه اشتباه خود میزین می

لبته دیر شده بود و مم مرده از زندان بیرون آمد. کند. دستوری که اازدواج آنها را صادر می

 (981: 9115)بوطی، 

شود. هنگام آخرین انجام دادن کار دشواری از قهرمان خواسته می (:Mکار دشوار ) -5-18

های دو دلداده در زندان، استی به یاری زین آمد و از مم خواست که برخیزد دیدار و آخرین حرف
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داند. او به آرامی چشامنش را باز کرد انجام چنین کاری را بسیار دشوار میو بیرون رود. ام ا مم 

 روم و برو رسش را به سمت راست و چپ اندکی چرخاند و گفت: نه. من پیش هیچ امیری منی

ی هیچ بنده و امیری نیستم. امیری که ای ندارم. من بردهدرگاه هیچ امیر یا وزیری خواسته

 (981: 9115یست؟ )بوطی، مالک زندگی خود نیست، ک

شود. هنگامی که امیر در سخن گفنت با زین به رشیر رسوا می (:Exرسوایی ) -5-19

به  شود. به عالوه، کشته شدن بکربرد، در واقع بکر نزد امیر رسوا میهای بکر پی میفریبکاری

 (989: 9115الدین نیز، بکر را کامال  در میان مردم رسوا کرد. )بوطی، دست تاج

شود. بکر، پس از مرگ مم در زندان، به دست رشیر مجازات می (:uمجازات ) -٢1-5

 (989: 9115شود. )بوطی، رسد و مجازات میالدین دوست مم به قتل میتاج

کند. رسانجام مم و زین در داستان، رسانجام قهرمان عروسی می (:wعروسی ) -٢1-5

به تراژدی است. عروسی آنها در واقع در دنیای مادی انگیزی است. از این لحاظ بیشرت شبیه غم

ند و ککنند، زین نیز بالفاصله دق میمیرد و او را در گور دفن میافتد. وقتی مم میاتفاق منی

کنند و گویی عروسی آنها در دنیای دیگر، آنگونه که میرد و او را در هامن گور مم دفن میمی

 (981: 9115 افتد. )بوطی،مم گفته بود اتفاق می

 منودگار داستان اصلی:

ß3  çn n 1¥ ð€€Ø15 A A CMExUW10K 9KK5WII4G 3GG3FF2DD 

  .  حرکت6
ه می ه رسد او با تعریف قص  پردازد، به نظر میپراپ برای تعریف حرکت، ابتدا به تعریف قص 

ه و حرکت را بیشرت روشن کند و حرکت را از این منظر می ند. تعریف کخواهد تفاوت بین قص 

ه از نظر پراپ  ذشت شود و با گآن بسط و تطو ری است که از رشارت یا کمبود و نیاز رشوع می»قص 

که به عنوان رسانجام و  -های دیگری های میانجی به ازدواج، یا به خویشکاریاز خویشکاری

ه به کار گرفته شده است خامته ه تعریف (. با توجه ب951: 9111انجامد )پراپ، می -ی قص 

ه،  ه حرکت نامیده می»قص  )هامن(. به عبارت دیگر، مقصود « شودهر نوع بسط و تحو ل در قص 

وجو و تحولی است که قهرمانان اصلی در طی داستان از حرکت در داستان، هرگونه جست

 دارند. 

ها با یک انگیزه که ممکن است احساس نیاز و کمبود یا آرزوی رسیدن به چیزی حرکت

یاید و در پایان با رسیدن قهرمان به وجوی مطلوب ادامه میشود و با جستآغاز میباشد، 

(. میرصادقی نیز 981: 9151رسد )مجیدی، مطلوب یا دست کشیدن او از آن به پایان می
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گشایی یا پایان خاص ها در جهت پیامد، گرهگسرتش تدریجی اندیشه»حرکت داستانی را 

(. در واقع این بسط و تحول و گسرتش تدریجی اندیشه و 18: 9155« )خواندداستان می

افتد، نشان از رسیدن به تعادل و یا به هم ریخنت گشایی و غیره که در داستان اتفاق میگره

د آیخورد و یا تعادلی به دست میتعادل دارد. از این رو، هر جا که تعادلی در داستان به هم می

ها با کتحر »گویند: ن دلیل است که پارسا و صلواتی میی حرکت داستانی است. به همینشانه

ها با رخ دادن اتفاق یا مشکلی به هم ها نیز در پیوند هستند، زیرا تعادل حکایتتعادل حکایت

ی حکایت، ممکن است دوباره تعادل اولیه برقرار شود یا به هامن صورت، خورد که در ادامهمی

« دی آغازی برای حرکت دیگر باشتواند نقطهوردن تعادل میحکایت به پایان برسد و این به هم خ

های توان منودگار حرکت(. حال با توجه به این توضیحات، می81: 9151)پارسا و صلواتی، 

 داستان مم و زین را به شکل ذیل تصویر کرد:

 حکایت اصلی:

a ß A I D W U K 

. رشارت رشیر 1. غیبت قهرمانان، 2آغازین، ی . صحنه9این هشت حرکت، به ترتیب شامل: 

. التیام مصیبت 9. پیروزی، 8. نخستین خویشکاری بخشنده)حیزبون(، 1داستان)بکر(، 

. عروسی )در آغوش همدیگر آرمیدن زین و 5. به سزا رسیدن بکر، 1الدین و زین و مم(، )زین

  مم در گور(.

  حکایت درونی:

G a W 

. راهنامیی قهرمان توسط حیزبون 2ی آغازین، . صحنه9موارد است: این سه حرکت شامل این 

 . جشن عروسی.1و پیرمرد رمال، 

 ساختار حکایت او لیه:

ه با لباس مبدل به مراسم جشن نوروز می  روند.تعادل او لیه: قهرمانان قص 

 شوند.بینند و عاشق هم میبر هم خوردن تعادل: قهرمانان همدیگر را می

 کند.ان برای رسیدن و وصال دلدادگان فعالیت خود را آغاز مییاریگر قهرم

 شود.شود و با رشارت خود مانع رسیدن آنها به همدیگر میرشیر وارد عمل می

 بندد.قهرمان برای رسیدن به پیروزی تالش خود را به کار می

ه پیروز می  شود.قهرمان قص 
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 شود.رشیر مجازات می

ه.بازگشت به حالت او لیه:   رسیدن به آرامش ابدی و پایان قص 

 ساختار حکایت درونی:

ه با لباس مبدل به مراسم جشن نوروز می  روند.تعادل او لیه: قهرمانان قص 

 شود.بر هم خوردن تعادل: قهرمان راهنامیی می

 الدین و استی.بازگشت به حالت او لیه: عروسی تاج

 :هاشخصیت و توزیع خویشکاری

ن و ها( داستامهمرتین عنارص داستان است که نویسنده حول محور آن )یا آنشخصیت یکی از 

ه را به پیش می اشخاص »گوید: ( در تعریف شخصیت می951: 9191برد. میرصادقی )قص 

شوند، شخصیت نامه و... ظاهر میای )مخلوقی( را که در داستان و منایشساخته شده

های مختلفی چون: شخصیت اصلی، ایستا، به گونهنویسی شخصیت در هرن داستان«. نامندمی

دگاه ی مم و زین بر مبنای دیها در قصهشود. توزیع خویشکاریپویا، متثیلی و غیره تقسیم می

(، در داستان اصلی در پنج 999: 9111پراپ که آن را در هفت حوزه معرفی کرده بود )پراپ، 

شناسی شود. بر مبنای ریخته میحوزه و در داستان فرعی و درونی، در سه حوزه دید

 های مم و زین در دو حکایت اصلی و فرعی به شکل ذیل است:شخصیت

 داستان اصلی:

 هانقش هاشخصیت ردیف

 قهرمان مم 9

 شاهزاده خانم زین 2

 یاریگر قهرمان الدینتاج 1

 یاریگر قهرمان ا ستی 1

 یاریگر قهرمان چکو 8

 یاریگر قهرمان عارف 9

 یاریگر قهرمان گرگین 1

 یاریگر قهرمان حیزبون 5

 بخشنده پیرمرد فالگیر 1

 یاریگر قهرمان و رشیر الدین)امیر(زین 91
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 یاریگر قهرمان الدین نزد امیرپیر  مناینده تاج 99

 رشیر بکر 92

 داستان فرعی:

 هانقش هاشخصیت ردیف

 قهرمان الدینتاج 9

 یاریگر قهرمان مم 2

 شاهزاده خانم استی 1

 یاریگر قهرمان زین 1

 یاریگر قهرمان حیزبون 8

 بخشنده پیرفالگیر 9

 یاریگر قهرمان الدین)امیر(زین 1

 گیرینتیجه -6

 ی پراپ، به نتایج ذیل رسیدیم:شناسی داستان مم و زین بر مبنای نظریهپس از ریخت

بر داستان مم و زین   های پریان، قابل انطباقشناسی پراپ در قصهی ریختنظریه -9

 احمد خانی است.

داستان مم و زین متشکل از دو داستان  اصلی و فرعی است. داستان اصلی هامن  -2

داستان مم و زین و رسیدن آنان به هم )مرگ با هم و در آغوش همدیگر در خاک 

آرمیدن( است پس از ماجراهای بسیار؛ و حکایت درونی که مربوط به ماجرای ازدواج 

 دین و استی است.التاج

ایم که شامل: غیبت، نهی، خویشکاری مواجه 29ی آغازین، با در این اثر، به جز صحنه -1

دهنده، نقض نهی، خربگیری، خربدهی، فریبکاری، رشارت، میانجیگری یا رویداد ربط

ی آغازین، عزیمت، نخستین خویشکاری بخشنده، تدارک یا دریافت شیء جادو، مقابله

الدین با ا ستی(، پیروزی، بدبختی یا مصیبت یا کمبود آغاز قصه ی )تاجراهنامیی، عروس

 پذیرد، کار دشوار، رسوایی، مجازات و عروسی )پایان ماجرای مم و زین(.التیام می

های قصه، به ویژه هفت خویشکاری او ل، طور که پراپ گفته برخی از خویشکاریهامن -1

، های: خربگیریشوند. خویشکاریده میمتوالی نیستند و در وسط و آخر قصه نیز دی
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هایی هستند که در اواسط قصه خود را نشان خربدهی و رشارت، از خویشکاری

 دهند.می

 1ی درونی آن دارای حرکت و قصه 5ی اصلی  مم و زین از نظر حرکتی، دارای قصه -8

 حرکت است. 

 شخصیت )یک قهرمان، یک 91ی اصلی های این قصه در قصهتعداد شخصیت -6

شاهزاده خانم، یک رشیر، هشت یاریگر قهرمان، یک یاریگر رشیر، یک بخشنده( و در 

شخصیت )یک قهرمان، یک شاهزاده خانم، یک بخشنده و چهار یاریگر  1ی درونی قصه

 یی اصلی در پنج حوزه و در قصههای قصهقهرمان( است. بر همین اساس خویشکاری

 درونی سه حوزه است.
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