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Abstract 

In his innovative theory, Russian folklorist Vladimir Propp examined 

the morphology of Russian folktales. Unlike former classifications of 

these stories which were mostly based on content and theme, Propp’s 

classification is based on the stories’ form and structure. He realized 

the first step in rectifying his hypothesis was recognizing and 

determining the fixed and variable elements of the stories. This article 

examines and analyzes the morphology of Sheikh Bahai’s Cat and 

Mouse which consists of several frame narratives and multilayered 

stories within stories so that this story is composed of a total of thirty-

four sub-stories. This article is based on library research and adopts a 

descriptive hermeneutic content analysis approach and attempts to 

probe the functions, determine their frequencies, and study them 

comparatively based on Propp’s morphology. The findings indicate 

that there are strong intertextual relationships among these stories. Of 

the thirty-five tales in this work, in addition to Propp’s thirty-one 

functions, for the first time, seven more functions are discussed in this 

article which include "escape", "gossip", "commitment", "menace", 

"hiding", "wager", and "abandonment". 

Keywords: Sheikh Bahai, Cat and Mouse, morphology, function, 

Vladimir Propp. 
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 های موش و گربه شیخ بهایینقد و تحلیل خویشکاری

 والدیمیر پراپ( ة)براساس نظری
 

 .ایران ،کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی     دابراهیم مالمیرمحمّ
  

  .، ایرانکرمانشاه، رازی، دانشگاه کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی   گیفاطمه هوشن

 چکیده
های پریان روسی هقصّ ةشناسانابداعی خود به بررسی ریخت ةوالدیمیر پراپ، فولکلورشناس روسی در نظری

بندی خود را بود، رده آنها ةمایونها که بیشتر براساس محتوا و دربندی داستانه به طبقهپرداخت. او باتوجّ

خویش را شناخت و تعیین  ةق فرضیگام در تحقّها بنا نهاد. وی نخستینبرروی فرم و ساختار این داستان

 شیخ ةداستان موش و گرب ةشناسانین مقاله، به بررسی و تحلیل ریختا ها دانست.هعناصر ثابت و متغیر قصّ

که این داستان در طوریچندین الیه تشکیل شده است، بههای تو در تو و پردازد که از قصّهبهایی می

اسنادی و های پژوهش ةبر اساس شیو ،. این پژوهشاست داستان فرعی 34مرکب است از  ،مجموع

محتوا و هرمنوتیک صورت گرفته است و سعی شده است بر  نی بر روش تحلیلتمب و ایتوصیفی کتابخانه

ها تطبیقی آن ةپ، به تحلیل خویشکاری و تعیین بسامد و مقایسشناسی والدیمیر پرامبنای اصول ریخت

ها روابط بینامتنی محکمی وجود دارد. از سی و بیانگر این است که در میان این داستان ،نتیجه پرداخته شود.

بار مورد خویشکاری پراپ، هفت خویشکاری در این مقاله برای اوّلین 3۱پنج حکایت این اثر، عالوه بر 

تهدید »، «التزام کردن»، «پراکنیشایعه»، «فرار»های ار گرفته است. که عبارتند از: خویشکاریبحث قر

 .«طرد»و  «بندیشرط»، «مخفی شدن»، «کردن

  .، والدیمیر پراپشناسی، خویشکاریشیخ بهایی، داستان موش و گربه، ریخت :هاواژهکلید
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 مقدمه
بن علی ... الجبعی  دین محمّالدّشمس مد بند بن حسین بن عبدالصّمحمّبهاء الدّین، 

در  م. ۱547فوریة  28/ق.ه .  953سال ذی الِحجّه  27در  1، معروف به شیخ بهایىالعاملی
الهَمْدانی )الحلی، نسب ایشان به حارث بن عبد اهلل األعور  .شهر بعلبک لبنان به دنیا آمد

 ،یشان شیخ عزّالدینپدر ارسد. ( از اصحاب مخلص علی)ع( می۱4۱3، ؛ المزی۱4۱7

ق./ ه .  9۱8 -۱9م ل محرّمد حارثى همدانى عاملی، فقیه شیعى، در اوّحسین بن عبدالصّ
در روستاى جبع نزدیک شهر ساحلى صیدا)صیدون( که امروز در جنوب  م.۱5۱2مارس 

در قریة مصلی در بحرین وفات یافته ق. ه .  984و در سال د لبنان قرار دارد، متولّ
 .(۱980؛ الزّرکلی: ۱406 است)الصدر،

و مختلف و معارف در علوم  کار و پر تألیف پرزمرة نویسندگان در شیخ بهایی، 
 هاشرحآثار،  آناز بسیاری و بر اقبال علمای بعد وی واقع شد مورد آثار او  .استمتفاوت 
 هوشتنتر از ممتن اصلی از طرف خود ایشان و دیگران و بعضا مبسوط فروان هایهو حاشی

به خاک سپرده رضوی، در حرم و وفات یافت  ق.ه .  ۱030وی در شوّال سال . شده است
 (۱4۱0؛ سرکیس، ۱40۱هانی، بصاإلر.ک: أفندی .)شد

 3پرراپست که والدیمیر هابررسی و شناخت ریختبه معنای  2«شناسیریخت»اصطالح 
 ددر مهمترین اثر خرولین بار آن را اوّ( ۱383 ،4ی)اسکولزروس فرمالیست  م.(،۱970-۱895)

توصریف »و بره معنری  مطررح کررد (propp,1928«)هرای پریرانهشناسری قصرّ ریخت»یعنی 
 لّو مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کر هاة آنواحدهای تشکیل دهند ةها بر پایحکایت
  به کار برد. (۱368پراپ، )«حکایت

تعیین و شناخت واحدهای  ،هشناسی قصّریختلین گام در اوّبر اساس تعریف پراپ، 
دانش مورد نیاز آن، که در درجة نخست،  (۱368پراپ، هاست)ترکیب آن کیفیتو  زاسا

فردینان دو شناسی ساختاری زبانم.( و ۱896-۱982)5شناسی رومن یاکوبسنالگوی زبان
، 1است)پیاژه  و اصول ساختارگرایی است.(۱380، 7م.()کالر۱857-۱9۱3)6سوسور
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توان تمامی داستان را به ساختارهای روایتی مبتنی برآنند که می( که ۱388؛کالر، ۱385
 (.۱377اهش داد)سلدن، کاساسی 

« خویشکاری»یا « کارکرد» ،2«نقش» ها راهترین واحد سازنده این قصّ پراپ، کوچک
شناسی پراپ، اعتقاد به اولویت این ( در واقع، ویژگی ریخت۱368پراپ،  )نامید.

 (.۱384، 3های قصّه است)ریکوربر شخصیت« هاخویشکاری»
این  ،هسپس به چگونگی ترکیب این واحدها پرداخت، و نشان داد که هر قصّ  ی،و

یک الگو و ساختار اصلی پیروی  ا همگی ازامّ ؛کندای خاص ترکیب میواحدها را به گونه
 (.۱368)پراپ، تندهس« زبان» های گوناگون یک«گفتار» هاهواقع این قصّ  کنند؛ و درمی

ت بررسی پریان روسی به دقّة های عامیانهریافته بود که اگر بسیاری از قصّ د ،پراپ»
د تا نشان یکوشاو . ها یافته خواهد شدین و مشابه در تمامی آنتان بنیادشود، عمال یک داس

لیه مختلف یک طرح اوّ هایلدر واقع شک او ه مورد بررسیدهد که چگونه صد قصّ 
 بندی مشابه، ساختار یکای از صد حکایت با ترکیببا بررسی مجموعه ،. پراپاندبنیادین

 .(۱383اسکولز، )«را بیرون کشید« شاه حکایت»
ای از احکام کلّی دربارة مجموعه»؛ یعنی 4شناسیمبنای تحلیل پراپ در مبانی روایت

: 5مکاریک«)پیرنگگویی( و ساختار های حاکم بر روایت)داستانژانرهای روایی، نظام
روایت، متنی است که در آن، تغییر از یک وضعیت به »(، این تعریف است که ۱384

بنابراین، تغییر وضعیت یا واقعه، عنصر اساسی و . شودتر، بازگو میوضعیتی تعدیل یافته
 (.۱386: 6توالن«)انون توّجه مطالعة پراپ استمشمول کبنیادی روایت است 

پراپ، آورد)ها به حساب نمین را جزو خویشکاریآکه  ازینآغ ةعالوه بر صحنپراپ 
؛ پراپ، propp, 1928)های پریان روسیهدر تحلیل قصّ  «کارکرد»یک  ، سی و(۱368
با که  است ها افزوده شدهبه آنخویشکاری  7در این مقاله نیز  ومطرح کرده  (۱368

 :اندجدول زیر نشان داده شده به صورت «موش و گربه»بسامدهای آنها در
 این مقالهها درو بسامد  آنهای پریان هدر تحلیل قصّ ی پراپهاویشکاریخ: ۱جدول 
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 K 25 رفع نیاز  35 ۱9 لیهوضعیت اوّ --

  ۱۱ بازگشت  7 20 غیبت ۱

 Pr 3 تعقیب  2۱ 2۱ نهی 2

 Rs 4 رهایی  ۱5 22 نقض نهی 3

 O ۱ هاشناختنرسیدن  ε' 20 23 خبرگیری 4

 L ۱2 پایهادعاهای بی  ۱8 24 خبردهی 5

 M 8 کار دشوار  20 25 فریبکاری 6

 N ۱0 حل مسئله Θ ۱5 26 همدستی 7

 Q 5 ه شدنشناخت A 22 27 شرارت ۱/8

 X ۱2€ رسوایی A 27 28 نیاز 2/8

 T 7 شکل تغییر B ۱6 29 گریمیانجی 9

 U ۱5 مجازات C ۱0 30 آغازین ةمقابل ۱0

 W ۱7 عروسی 3۱ ۱8 ↑ عزیمت ۱۱

 Gu 2 1فرار D ۱8 32 کاری بخشندهخویشنخستین  ۱2

 Sh ۱ 2پراکنیشایعه 33 9 € واکنش قهرمان ۱3

O 3التزام F ۱8 34 جادو ءدریافت شی ۱4
n 

۱ 

 Ta ۱ 4تهدید G ۱0 35 (انتقالهدایت ) ۱5

 Hi 2 5مخفی شدن H ۱2 36 کشمکش ۱6

 Ar 2 6بندیشرط J ۱ 37 داغ گذاشتن ۱7

 Os 2 7طرد I 9 38 یپیروز ۱8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. escape. 

2. rumor. 

3. obligation. 

4. threat. 

5. hide. 

6. betting. 

7. rejection. 



 

 

-ههای قصّ اصلی شخصیت ةکند، تبیین هفت دستمهم دیگری که پراپ بیان می ةسألم
؛ 4گریاری-4؛ 3بخشنده-3؛ 2)هدیه(شاهزاده خانم-2؛ 1قهرمان-۱های پریان است؛ شامل: 

پراپ، ؛  ,1928propp) .7قهرمان دروغین-7؛ 6یرشرّ-6؛ 5 گر(قهرمان)میانجی ةفرستند-5
۱368) 

توان های پراپ میبرخالف نظر ایگلتون، که معتقد است از خویشکاری
 ،به صورت پررنگ نمایش داده شده ۱نمادهایی که در جدول (، ۱380کاست)ایگلتون، 

ها بدان پراپ ذکر نشده و در بررسی این داستان هایکاریمواردی است که در خویش
  دست یافتیم.

هاست که بسامد کارکردهای الگوی هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش
اند و آیا این کارکردها قابل کاستن یا افزودن هستند ربه چگونهو گپراپ در داستان موش 

های این ارد است و ناهمگونیو چه نقدی بر الگوی پراپ بر اساس تحلیل این داستان و
 داستان با طرح پراپ کدامند؟

 روش تحلیل مطابق است و ای توصیفی کتابخانهاسنادی و های پژوهش روش کار مبتنی بر
شناسی والدیمیر پراپ، به تحلیل خویشکاری محتوا سعی شده است بر مبنای اصول ریخت

 پرداخته شود.در داستان موش و گربه ها تطبیقی آن ةو تعیین بسامد و مقایس
 پژوهش ة. پیشین۱

مثل: انجام شد. بر مبنای نظریة او مطالعات بسیاری در کشورهای مختلف  ،پراپ از پس
(Dundes, 1997) ( وDogra, 2017 و ) های متنوعی بر نیز افراد زیادی پژوهشدر ایران

تحلیل ساختاری »( در ۱377اند: اخالقی)اند که از آن جملهاساس این نظریه صورت داده
-حق و «شناسی افسانه های جادویی ایرانریخت»در ( ۱384خدیش)و « منطق الطیرعطّار

 و« ییوجاد هایشناسی افسانههای نو در ریختیافته»در  (۱387)و خدیش شناس
در  (۱389)ذوالفقاریو « شناسی هزار و یک شبریختدرآمدی بر »در  (۱387خراسانی)

شناسی ریخت» ( در۱389)و اسفندیار روحانیو « گل بکاولی ةعاشقان ةشناسی افسانریخت»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. the hero. 

2. the princess(prize). 

3. the donor. 

4. the helper. 

5. the dispatcher. 

6. the villain. 

7. the false hero. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hero
https://en.wikipedia.org/wiki/Donor_(fairy_tale)
https://en.wikipedia.org/wiki/Villain
https://en.wikipedia.org/wiki/False_hero


 

 

های هشناسی قصّ ریخت»(، در ۱39۱پور)جاللیو « ور در مثنویدقلعة ذات الصّ ةقصّ
تحلیل خویشکاری ضد حماسی »( در ۱39۱و طالبی)« فردوسی ةاساطیری و پهلوانی شاهنام

متعددی در مجموعه مقاالت انجمن ترویج و مجالت  و مقاالت« نامهبهمن در بهمن
در نمایه شده در پرتال جامع علوم انسانی و سامانة نشریات کتابخانة ملّی و علم تخصصی و 

و...  سیویلیکا و اسکوپوس و نومگز و مگیران و ایرانداک و پرتال جامع علوم انسانی نت و
ها و ساختارگرایانه پراپ به تحلیل ساختار داستاناند بر مبنای روش که همه تالش کرده

 آن بپردازند. های کارکردها یا خویشکاری
هایی صورت گرفته است که غالبا در حوزة احواالت و درمورد شیخ بهایی نیز پژوهش

های مذکور یافت! امّا در توان در پایگاهها را میهایی از آنآثار و افکار اوست و نمونه
( که به ۱388نیا)اند از کارهای: اولیائیسه پژوهش مالحظه شد که عبارت حوزة زبانی،

پرداخته است « بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش»
را مطرح  «اخالقی در آثار فارسی شیخ بهایی -ظرفیت طنز و نقد اجتماعی( »۱390وکار)وج

تحلیل عناصر روایی داستان موش و گربه شیخ »( به ۱398کرده است و هوشنگی و مالمیر)
را بر مبنای  شیخ بهایی ةداستان موش و گربلذا تا کنون، کسی  و اند.پرداخته« بهایی

زمینه ای در این هیچ مطالعه های پراپ مورد پژوهش و بررسی قرار نداده وخویشکاری
 صورت نگرفته است.

 های موش و گربه. تحلیل خویشکاری2
 . معرفی موش و گربه شیخ بهایی2-۱

هندی  ةهایی است که ریششبیه به ساختار داستان ،شیخ بهایی ةساختار موش و گرب»
اصلی که داستان گرفتارشدن موش در دست گربه و رهایی  ةدارند. بدین شکل که بین قصّ

توسط موش و نیز های فرعی زیادی آن از چنگ گربه و باز گرفتارشدن موش است، قصه
 .(۱39۱ذوالفقاری، «)نداگربه ذکر شده

پند اهل دانش و هوش به »گربة شیخ بهایی یا  اگر چه آقای ذوالفقاری تأثیر موش و
ممکن دانسته است که شیخ بهایی آن را ز موش و گربة عبید زاکانی ا را« زبان گربه و موش

ا واقعیت آن است که تقابل موش و گربه در زآفرینی کرده است)همان(؛ امّابه سبک خود ب
( و ۱36۱حسینی، رعناوجوه نمادین و سمبلیک آن از دیرباز در سایر نقاط جهان مثل چین )

کتابخانه انجمن ترقی اردو  495ة شمارنسخة خطی ) اردو هایو نیز در زبان (۱338، )سخن الجزیره

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1525616/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1525616/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1525616/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c


 

 

نیز  از گذشته دور ادب فارسی در متون سابقه دارد و  (۱358شیروانی، )و ترکی (در کراچی
ای به ت، سابقهکه در شعر حافظ آمده اس« گربه زاهد»نماز  .وجود داشته است این تقابل

( ۱375منشی، ( و کلیله و دمنه)۱369بخاری، های بیدپای)قدمت متن سانسکریت داستان
( و ۱367وراوینی، ( و مرزبان نامه )۱375سورآبادی، توان در تفسیر سورآبادی )و می دارد

مضاف بر  (۱367)عطار، را مالحظه کرد دینی در آثار منسوب به عطار این تقابل نماحتّ 
 ایمنسوبند به افراد ناشناخته ،های موش و گربه در نسخ خطیآن که بسیاری از داستان ،این

های و یا چهره (۱388)موسوی،  انداکانی زیستهزکه ممکن است بسیار پیشتر از عبید 
نسخة خطی ( عماد فقیه )مسجد اعظم قم 245۱/۱نسخة خطی شمارة مشهوری چون خاقانی)

صفوی م است تأثیر عهد ا آنچه مسلّ... امّ ( وعالی شهید مطهری )سپهساالر( ةمدرس ۱234
ف در نیمة دوم قرن های موش و گربه است!  قیام فقهاء در مقابله با تصوّدر رواج داستان

های نمادین و تقابلی گربه و موش نقش زیادی در رواج مجدد داستان ،یازدهم و بعد از آن
ل و دوم در این داشته است. مناقشات بین میرداماد و شیخ بهایی و طاهر قمی و مجلسی اوّ

ثیرپذیری شیخ بهایی از أفارغ از ت :توان گفتتا جایی که می ؛اندثیر زیادی داشتهأامر ت
کرده است که این تقابل را در داستان موش و گربه شرایط اجتماعی ایجاب می ،دیگران

 «جواهر العقول فی مناظرة الفار و السنور» ،خود به تصویر بکشد؛ چنان که در همین دوره
منسوب است به مرحوم وش و گربه شیخ بهایی است؛ که به نوعی بازنویسی م

؛ ۱39۱)نوشاهی، و بارها به نام ایشان به چاپ رسیده است (۱403)آقابزرگ تهرانی، مجلسی
یا  جمال الدین و   (۱39۱)ذوالفقاری، میر دامادهرچند آن را از  (۱350و  ۱340مشار، 

 ! (۱35۱منزوی، )اندنیز دانستهنی امحمد بن حاجی محمد فراه

داستان فرعی آمده  34جز داستان اصلی، ، موش و گربة شیخ بهاییدر طرح به هر حال 
های موش هها گربه است. قصّقصه ةکند و راوی بقیه را موش بازگو میاست. هشت قصّ

 ةمنازع»، «مرید شیخ»، «پادشاه بخارا»، «کارمرد گناه»، «راهدار ظالم»،  «شفاعت»عبارتند از: 
 .«تاجر و دزد» و« شیر و مرد زیرک

 ةحجر»، «سبقت در سالم»عبارتند از:  ،گربه است هاهای فرعی که راوی آنحکایت
مرد » ،«کدخدا»، «مرد احشامی»، «حسین منصور»، «ویرانه»، «توبه ةشدن آینازل»، «طالب علم

سلطان »، «معتزله و بهلول»، «مرید شیخ»، «شیخی از مشایخ»، «شیخ و مریدان»، «روباه» ،«رلُ
، «حضرت ابراهیم)ع( و طلب مهمان»، «زن خسیس»، «تُرک و واعظ»، «محمود و فالوده



 

 

زن »، «قاضی و کنیز»،  «ابراهیم»، «شیطان»، «و زنش مختار»، «)ص( مهمان حضرت رسول»
 و «معلم و اهل دهات»، «قلندر و پادشاه»، «صیادان هند»، «فروشدو یهودی میوه»، «ادببی

 .«پادشاه و غالم»

های لفظی و نقل عه(، با جدلدر این حکایات، موش)نماد صوفیه( و گربه)نماد متشرّ
حکایات و احادیث،  یکدیگر را انتقاد کرده و سعی یکی بر محکوم کردن دیگری است. 

گرچه گاهی به نفع موش  ،این جدال و عقاید این دو گروه است. ءجدال این دو بر سر آرا
چنان که در سخن نیز، وی بر موش هم .گربه است ،ا پیروز نهایی میدانامّ ؛رودپیش می

 .(۱390آورد)جوکار، تری را بر زبان میتر و منطقیبرتری دارد و حکایات بیش
مورد  (۱352)شیخ بهائی،شیخ بهایی ةهای موش و گربضر، تمامی داستاندر پژوهش حا

 .این اثر است های کلّبر اساس دادههای و نتایج زیر تحلیلبررسی قرار گرفته و 

 آغازین ة. صحن2-2
-ا آن را از نظر ریختامّ آورد.وضعیت آغازین را یک خویشکاری به حساب نمی ،پراپ

 در هر داستان، آغازینوضعیت  (.۱368پراپ، )دانددارای اهمیت زیادی می ،شناسی
 ،قبل از وقوع شرارت ی است کهتعادل اوضاعو  آنهای شخصیتپیرامون  ایلیهاطالعات اوّ

ای است که هه در قصّ های قصّموش و گربه از جمله داستان ةاست. قص حاکم بر آن
های موش اندیشیگربه بر موش و چاره ةلیط اوّحوادث و اتفاقات آن بعد از گرفتن  و تسلّ

 د.نپیوندبرای خالصی از دست گربه به وقوع می
به کثرت و ها به معرفی شخصیت داستان ،راوی ،هاهی از داستاندر تعداد قابل توجّ

 : ترتیب
 ؛(2،3،9،۱0،۱۱،۱2،۱3،23،24،28،29،30،3۱،33،34،35)قهرمان -۱
 ؛(۱4،۱9،23،25،26،27،30،3۱،32،35،۱،4،5،7)شریر-2
 ؛ (23،35)یاریگر-3
نیز  گاهی پردازد.ها میو گاهی به معرفی جمعی از آن (۱5،2۱)قهرمان دروغین-4
در حکم یک خویشکاری است و راوی در آن از حادثه یا شرارتی و یا  ،آغازین ةصحن

موجب حرکت داستان و وقوع  ،گوید که آن حادثه یا شرارتموقعیتی سخن می
آغازین با انتقال مکانی آغاز  ةها نیز صحندر برخی داستان شود.های بعدی میخویشکاری

 .(6،۱6،۱7،۱8،20،22):شودمی



 

 

 غیبت .2-3
 هایهحادثکارکرد  حیطةاز داستان های شخصیتشدن شخصیتی از ج اربه خ کارکرداین 

 ة. در قصّ(۱368پراپ، )استاین خویشکاری شدید  هایشکل. مرگ نیز از ارتباط دارد
مرگ راهدار و به صورت غیبت  «مرید شیخ»و  «دختر شاه و پسر وزیر»و  «راهدار ظالم»

 این خویشکاری دیده شد. ،در هفت داستان ،شود. در کلّظاهر میمرگ برادر شاه و مرید 
حکایت تاجر و »: 20داستان؛ در به معنای رفتن از خانه به جایی یا گم شدن ،غیبت

-دویهودی میوه»: 3۱و داستان «ادبزن بی»:  30داستان:  ؛«قاضی و کنیز»: 28داستان ؛«دزد

دختر شاه و پسر »: 9داستان ؛«دار ظالمراه»: 4داستان در  ؛غیبت در قالب مرگ. «فروش
 «.شیخ مرید» :۱7داستان  ؛«وزیر
 . نهی2-4

. (۱368پراپ، )شودنهی به این معنا که قربانی از کار نهی و یا به کاری توصیه و سفارش می
نهی به شکل تحذیر از  ،ای از امر است و در چهار موردنهی شکل وارونه ،در هفده مورد

یر را از گیرد که شرّتوسط قهرمان یا یاریگر صورت می ،کاری است. نهی در جاهایی
 ،در این جا شریر .کندقهرمان را امر به کاری می ،یرکنند. یا این که شرّکاری نهی یا امر می

قهرمان  ،یزکند. درجاهایی نخود را در جای قهرمان دروغین جلوه داده و قهرمان را امر می
 کنند.موعظه میپند و یا مردم را و تقاضایی دارند  ،یا یاریگر

 .۱5،22،29،8نهی و تحذیر از کاری: 
 .3۱مورد(،5)28)دومورد(،۱،7،9،۱5،۱6،۱8،20،2۱،23،26دستور یا فرمان:

 . نقض نهی2-5
پیدا نقض نهی  ،. یازده مورد(۱368پراپ، )نمایدنهی شده را نقض میتمام مصادیق قربانی 

به  دهد،رخ مینهی و متناسب با کارکرد بعد از دون فاصله ب ،خویشکاریاین  .شده است
شروع ، کارکردهای اولیهه پس از قصّ فعل و انفعاالت  ،به بعداینجا از این  جز یک مورد.

 .آیدبوجود میه قصّ  «گره پیچ»شود و می
 20،2۱،26،26،28،35: توسط قهرمان ،در برخی موارد ،نقض نهی

نقض نهی در کار  ،ها نیزر برخی داستاند ۱5،28 :و یا یاریگرست ۱،7،۱5،24،28 :یرشرّ
 .9،23: شودنیست و فرمان یا نهی به جار آورده می

 . خبرگیری2-6



 

 

 ،صدمه یا زیانچون  هایینقشبا  تازه یشخصیتبه عنوان یر شرّ ،این خویشکاری در
و  شودمی داستانزدن تعادل و آرامش موجود، وارد مصیبت، برهم یوعنخرابکاری، ایجاد 

موفق  وارهو هم پردازدبه خبرگیری میهای شرارت یابی به شیوهبه منظور راه در بدو ورود،
 ،. البته این مورد(۱368پراپ، )دهدمی خدهی رخبر کارکرد بدون وقفه ،بعد از آن و است؛

گاهی از سوی یاریگر یا قهرمان  ،گیریها خبرزیرا در این داستان است!طبق نظر پراپ 
مورد  20خویشکاری خبرگیری بسامد برای فهمیدن مطلب و هدف خویش است.  ،هقصّ

 است.
 ها: بسامد و نوع خبرگیری در داستان2جدول

 بسامد شماره داستان خبر گیری
 5 9،2۱،28،29،34 خبرگیری قهرمان 

 8  ۱،6،7،3۱،20،25،27،29 خبرگیری شریر 
 3 8،33،33 خبرگیری یاریگر

 2 ۱5،۱8 خبرگیری قهرمان دروغین
 2 26،28 خبرگیری میانجی گر

 . خبردهی 2-7
 مورد نیازاطالعات به  ،یا قهرمان و یاریگراو و  دهدنتیجه می گیرییر در خبرکوشش شرّ

های داستانا در دو مورد در ، امّ(۱368پراپ، )یابددست می خود در مورد قربانی یا قربانیان
انجامد. در یر به خبردهی و کسب اطالع نمیخبرگیری از سوی قهرمان و شرّ 3۱و28 ةشمار

اطالعات مورد نظرش را در مورد فرد یا شیء مورد  ،شخصیت داستان ،هاسایر خبرگیری
 :مورد است ۱8امد خویشکاری خبردهی آورد. بسنظر به دست می

خبردهی  (؛29،،۱،6،7،20،25،27): شریر خبردهی(؛ 9،2۱،29،34): خبردهی قهرمان
 (26،28): خبردهی میانجی گر (؛۱5،۱8): خبردهی قهرمان دروغین (؛8،33،33): یاریگر

 کاری. فریب2-8
در فریب قربانی یا قربانیان خویش،  مورد نیاز خود،اطالعات یابی به دستاز  بعد ،یرشرّ

. این (۱368پراپ، )کندالش میها و موارد متعلق به ایشان تیابی بر آنبرای دست
 ،یر نیست. گاهی قهرماناز جانب شرّ( ۱،6،8،9،9،۱۱،۱6،۱9،30،32،35مثل)همیشه  ،فریبکاری

 ،، و یا قهرمان(22،34)یر دیگر راشرّ ،یری، شرّ(28)قهرمان را ،، یاریگر(9،9،۱8،33)یر راشرّ
 دهد. فریب می (22،34)مردم را



 

 

 . شرارت یا نیاز2-9
و دهد اهمیت نمی هشداربه یک  ،قربانیپیوندند که ها زمانی به وقوع میکاریاین خویش

های شریر در خبرگیری یا فریب کوشش ویا اینکه؛ کندرعایت نمیممنوعیت را یا یک 
بر این پراپ آید. چیزی بوجود مینیاز و کمبود زمانی که یا نشیند و دادن قربانی به ثمر می

در شود. اما پیدا می بیرونییک عامل  ر اثرو کمبود ب نیازل، اوّ شکلدر  است کهعقیده 
 .(۱368پراپ، )درونی است و کمبود احتیاجدوم،  شکل
 یاملع وارههمامّا  ؛ است و از پیش وجود دارند یکمبود دروننیاز و اگر چه  واقعا در امّ

 شود.احساس آن میبیرونی باعث 
شود و در صورتی که یر شروع میداستان با شرارت یک شرّ ،در نظام پیشنهادی پراپ

اندازد. شرارتی رخ ندهد، کمبود یا نیاز به داشتن چیزی یا کسی، داستان را به حرکت می
ماتی های مقدّلترین مشکاین دو نوع، یعنی وقوع شرارت یا کمبود و نیاز، مهم

 . (۱368پراپ، )هستند
که یر پس از اینشرّ، 25-24-23-8-6-4های: از جمله در داستان ،در چند داستان

شخصیت  ةدر زمر ،. در نتیجهگرددل میتوبه کرده و متحوّ ،شوده اشتباه خود میمتوجّ 
اره، طمع، نفس امّ(۱) عبارتند از: ،ه ترتیبها بها در داستانگیرد. شرارتقهرمان قرار می

فریب و گمراهی، (7)؛ دزدی و جسارت به مردهکفن(6)؛ هااز بین بردن کتاب(5)؛ وسوسه
طمع، جدایی (9)؛ دل بستن به دنیا و ادعاهای دروغین؛ (8)؛ اطاعت نکردن از فرمان یاریگر

کثرت شرارت و (۱4)؛ جهل و حماقت(۱3و۱2و۱۱)؛ عاشق از معشوق)ازدواج اجباری(
کردن یاریگر توسط ناراحت(۱7)؛ ادعاهای دروغین(۱6)؛ اتالف درختان انار، حماقت

راهزنی و (20)؛ ادعاها و سخنان دروغین(۱9)؛ کشتن انسان(۱8)؛ کشتن قهرمان -قهرمان
دروغ، خیانت، (28)؛ کردن فرشنجس(25)؛ عدم قبول مهمان و خساست؛ (23)غارت
؛ طمع، دروغ، خیانت(30)؛ کردن، فاحشگینمودن، شکنجهکردن، بازداشتزندانی

نکردن از اطاعت فریب وگمراهی، حماقت،(35)؛ حماقت(34)؛ فرمان کشتن دادن(33)
 .یاریگر

 .کمبود یا نیاز2-۱0
دومین مشکلی است که قهرمان پس از شناخت آن، حرکتی را برای رفع نیاز و رسیدن به 

یر است که گاه این شرّ ،البته .(۱368پراپ، )افتدکند و داستان به جریان میهدف شروع می



 

 

ها شخصیت گرفتن انتقام یا عوامل شرارت(. در اکثر داستان نیازمند چیزی است)مثال
یا به خاطر جهل و نادانی قهرمان و یا به  ،یابد و در چند موردداستان به نیازش دست می

تواند نیازش را قهرمان نمی ،یرخاطر صالح دید قهرمان و یا به خاطر قهرمان دروغین یا شرّ
ها به براساس بسامد و میزان تکرارشان در افسانهتوان این کمبودها را هم می رفع کند.

ی)نیاز به فرزند، نیاز به . نیاز به یک انسان به طور کل۱ّبندی کرد: های زیر طبقهصورت
. نیاز به داشتن عوامل جادویی)توبه و بخشش(، یا معنوی مانند: 3 ؛فقر و نداری .2؛ همسر(

 ؛مثالً خرید پنبه ،یافتنیملموس و دستهای . صورت4 ؛هدایت یافتن، حفظ آبرو آرامش،
 .. نجات جان خویش6  ؛. نیاز به یافتن پاسخ یک سؤال یا کشف یک راز5

 و رفع نیاز : کمبود یا نیاز3جدول
 رفع نیاز نیاز داستان

 و دائمی-رفع نیاز موقتی نیاز به رفع گرسنگی ۱
 «-» سبقت در سالم 2

 بخشودگی بخشوده شدن 4و 3
 الؤفهمیدن پاسخ س الؤپاسخ سیافتن  5
 بخشودگی بخشوده شدن 6
 یافتن راه-الؤفهمیدن پاسخ س راه حق-الؤیافتن پاسخ س 8
 ازدواج به جز یک مورد نیاز سه نفر به وصلت 9

 حفظ آبرو و رفع نیاز خریدن پنبه خرید پنبه و حفظ آبرو ۱0
 «-»-فروش گوسفندان به وعده وصلت -فروش گوسفندان ۱۱
 حفظ آبرو به ظاهر-رسیدن به آرامش شدن دمشحفظ آبرو برای کنده-آرامش ۱4
 «-» نیاز به پسر دارشدن ۱6
 دادن خویش، نجات«-» نیاز قهرمان به نجات خویش-نیاز شریر به گرفتن انتقام ۱8
 هوشیارکردن مردم یرآگاهانیدن مردم از فریب شرّ ۱9
 «-» رسیدن به قافله 20

 فهمیدن پاسخ الؤس یافتن پاسخ 22و2۱
 آوردن مهمان میل به آوردن مهمان 23
 راه درست -آوردن مهمان هدایت-میل به آوردن مهمان 24
 شدنهدایت -رفع گرسنگی هدایت -غذا 25

 یرعدم سرپیچی از شرّ یررهایی از دست شرّ  26

 انتقام  ةیافتن چار یر به گرفتن انتقامنیاز شرّ 27
 ازدواج همسر 28
 رفع گرسنگی غذا 32
 رفع هر سه الؤپاسخ س-نجات جان-مادی 33
 رفع نیاز مادی 34
 «-» تجارت 35



 

 

 . قهرمان قربانی و جستجوگر2-۱۱
بعد از پیداشدن مصیبت و کمبود و نیاز، قهرمان به عنوان شخصیتی الگوی پراپ،  مطابق 

شود. خواه داوطلبانه پس از خبرگیری و یا با های مختلفی وارد داستان میتازه به صورت
قهرمان » شکله یکی از دو ب همیشه در داستانقهرمان  به او.فرمان دادن یا از او، درخواست 

وجوی جست در پیشود؛ اگر قهرمان میظاهر « قهرمان قربانی شده»یا « جوگروجست
 قصّه مسیراگر  و ؛دارد نام «وجوگرقهرمان جست»، اشدشده بچیزی مفقود یا  یشخص

پراپ، )شودمی یدهنام «قهرمان قربانی شده» ،باشدشخص مفقود داشته به سرنوشت بستگی 
۱368).  

و  «وجوگرقهرمان جست» ای،هقصّ بعید است در  با تأکید، مدعی است که ،پراپ
در  تنها ادعااین رسد به نظر میا ؛ امّ(همان)دنداشته باشبا هم وجود  «قهرمان قربانی شده»

هایی که بیش از یک حرکت هدر قصّ است و یک حرکت صحیح با های هقصّ خصوص
-جست»قصّه  یهاقهرمان یکی از حرکتافتد که اتفاق میگاهی و  دارند چنین نیست!

پسر شاه و دختر »مانند داستان  .است «قربانی شده» داستان، و قهرمان حرکت دیگر «وجوگر
قربانی شده  ،قهرمان ،نم را قهرمان در نظر بگیریماگر شاهزاده خا آن،که در  «وزیر

-وجوی او میبه جست ،وجوگر که پسر برادر شاه استشود که قهرمان جستمحسوب می

-زیرا هردو قهرمان جست ،پراپ بیفزاییم ةدر این جا ما این استثنا را به نظری ،پردازد. پس

 های مورد بررسی دیده شد: داستاندو قهرمان قربانی در  بینیم.جوگر و قربانی شده را میو
محبوس است و برای آزادی خود کاری جز  ،کنیز: «قاضی و کنیز»، 28در داستان . ۱

 پردازد.یافتن او می وجو وتواند بکند. قهرمان به جستمقاومت نمی

که قهرمان قربانی در طول داستان در حال فرار است و  «دختر شاه»، 9در حکایت . 2
این است که قهرمان  ،ه در این داستانقابل توجّ ةجوگر به دنبال اوست. نکتوقهرمان جست

بلکه این قهرمان قربانی است که داستان را به  ؛دهدکار اصلی را انجام نمی ،جوگروجست
 ،جوگر استوبرد و برای نجات خویش و رسیدن به همسرش که قهرمان جستپیش می

 کند.تالش می

 دهندهد ربطگری، رویدا. میانجی2-۱2
یا نامه است که قهرمان برای یاری و طلب کمک  ،ررسیمورد بهای گر در داستانمیانجی

، یا افرادی هستند که «قاضی و کنیز»مانند داستان  .(۱368پراپ، )فرستدبه سوی بخشنده می



 

 

قهرمان باشد یا افرادی  ،شوند و ممکن است این شخصیتبرای انجام دادن کاری اعزام می
 یر و یا یاریگر هستند.گر قهرمان، شرّ معمولی که یاری

 آغازین ة. مقابل2-۱3
گیرد که به کند یا تصمیم مییر( در نهایت، موافقت میطبق الگوی پراپ، قهرمان)یا شرّ

وجوگر دارند. هایی است که قهرمان جستهمخصوص قصّ  ،مقابله بپردازد. این خویشکاری
-اشتیاقی ارادی نشان نمی ،شده و ... برای آزادی از خودقهرمانان تبعیدی، مغلوب، افسون

 بینیم.توضیح دادیم می که در باال 9ا ما خالف این  ادعا را در داستان . امّهمان)دهند

 . عزیمت2-۱4
که خود ی متفاوت از غیبت موقتی ئمعنا ،عزیمت دراینجا. گویدخانه را ترک می ،قهرمان»

 «قهرمان قربانی شده»و  «وجوگرقهرمان جست»دارد. عزیمت یکی از عناصر قّصه است ... 
و حال آن است،  وجوجستگروه اول، ن ناهدف از عزیمت قهرما. دنتفاوت دارهم با نیز 
و رویدادهای  ادثوحاست که در طی آن آغاز سفری  گروه دوم،ن ناعزیمت قهرماکه 

مانند . (۱368پراپ، )«تسدرمیان نی ییوجوتا جسامّها را می کشد، مختلف انتظار آن
 .28 ةو یا در داستان شمار 9 ةداستان شمار «شاه و پسر وزیرپاددختر »داستان 

را با یک عالمت  «عزیمت»و  «آغازین ةمقابل» هایشکل همة، یشدر الگوی خو ،پراپ
تحلیل نقش زیادی در به  اقدامن است که ایدر حالی و این ؛ (همانکند)میخاص مشخص 

پذیرد، طبیعتا روند یر را میمقابله با شرّ ،قهرمانوقتی » داستان ندارد؛های خویشکاری
-عنی همیشه بعد از خویشکارید. یعزیمت او را ایجاب خواهد کر ،هحوادث و وقایع قصّ 

ا اد؛ امّاتفاق خواهد افت «عزیمت»و  «آغازین ةمقابل»های گری، خویشکاریهای میانجی
ها به چه شکل اتفاق افتد، حائز اطالعات ارزشمندی اینکه هریک از این خویشکاری

 (.۱379پور، )جاللی« ت.اس

 . واکنش قهرمان2-۱5
با نوع دارد که متناسب مثبت یا منفی  یواکنشقهرمان اکثرا در برابر کارهای بخشنده 

برای هرمان بخشنده، واکنش قال ؤس در برابرمثال  گیرد.ی است که صورت میآزمایش
 ،قهرمان را امر به کاری کند ه،. یا اگر بخشندهمان پرسش استمثبت یا منفی به فتن گپاسخ

یر ممکن است مثبت، منفی و یا همراه با ترس و خشم واکنش قهرمان یا شرّ کند.اجابت می
 .(۱368پراپ، )باشد



 

 

 دریافت عامل جادو-. برخورد با یاریگر2-۱6
 ةمقابل»، «گریمیانجی»، «شرارت»)یعنی  ABCهای ترکیب خویشکاری»اپ، پر طرحدر 

شخصیت اکنون  دهد ...نشان میه را قصّ « گره پیچ»یا « فاجعه» ،«(عزیمت»و  «آغازین
-تدارک»به طور دقیقتر یا « بخشنده»توان میاین شخصیت را  :شوده میجدیدی وارد قصّ

 باشد، خواه «وجوگرجست»داستان خواه قهرمان »است که  شندهاز همین بخ« دینام« بیننده
و فاجعه را میسر کند که ترمیم مصیبت دریافت می )معموالً جادویی( ایوسیله «قربانی»

در معرض ، ة جادوییاز دریافت وسیلقهرمان پیش  اغلب البته؛ (۱368پراپ، )««سازدمی
. در اکثر شودیمذکور م ةوسیلستحق دریافت م؛ که گیردقرار می تالیعمسلسله یک 

 .کندبه قهرمان کمک می ،بدون درخواست ،موارد نیز یاریگر
شود که دهنده دیده میتقریباً در تمام داستان موش و گربه، یک عنصر کمکی و یاری

همیشه  ،کند. ولی این یاری و حمایتقهرمان را حمایت و مشکل را کارسازی می ،به نوعی
ای که در مورد دریافت اشیاء جادویی وجود دارد؛ آن است که نکته ماورایی ندارد. ةجنب

های پریان، غالبا معنوی هستند؛ مانند دعا، الهام، وحی، مکاشفه، هبرخالف قصّ  ،این اشیاء
کار گرفته شوند. ی قهرمان بهتوصیه و راهنمایی و... که ممکن است به وسیله یاریگر و حتّ 

کند و به طور مستقیم و یا یاریگر با کالم خود، قهرمان را راهنمایی می ،در اکثر حکایات
کند یا نیاز معنوی را به طرف می ،شود؛ به عبارتی دیگرغیر مستقیم، موجب رفع مشکل، می

 کند.و یا با آگاهی بخشیدن به او، او را هدایت می
کند تا به کمک میرسد که به او ای میجزیره شاهزاده خانم در راه فرار به شاهِ

ل و تغییر باعث تحوّ ،یاریگر ةاعمال و رفتار بزرگواران ،همسرش برسد یا در داستانی دیگر
از این لحاظ با بخشنده ! شود. ولی هیچ ابزار جادویی در کار نیستمسیر زندگی قهرمان می

به صورت   ((۱368پراپ، )میان این دو شخصیت تمایز قائل شده است ،و یاریگر)پراپ
کند های جادویی را دریافت میتوأم در نظر گرفتیم. به این ترتیب، قهرمان یا از کسی عامل

یاریگر و عامل جادو یکی  ،شود. در برخی مواردیا از کمک یاورانی برخوردار می
خود به تنهایی و به یاری هوش و  ،قهرمان ،هاهدر تعداد اندکی از قصّ  .است)سخنان یاریگر(

 کند.جسمانی خویش بر مشکل غلبه مینیروی  ذکاوت یا
قهرمان ممکن است تصادفا یاریگر را ببیند و از کمک او  ،پس از بروز مشکل

در حالی  ؛رودبه سمت او می ،برخوردار شود و در اکثر موارد قهرمان با شناخت از یاریگر



 

 

جادویی  عوامل .(۱368پراپ، )کندقهرمان تصادفا با او برخورد می ،عقیده دارد ،که پراپ
گیرند و شامل موارد ای را در بر میطیف گسترده ،شودکه در اختیار قهرمان گذاشته می

ها را بررسی های دستیابی به این ابزار نیز متفاوت است. ابتدا این شیوهمتفاوتی هستند. شیوه
با در تمام ها به قرار زیرند. تقریدر افسانه نهو فراوانی  ها به ترتیب تکرارکنیم. این روشمی

حکایات، یک عنصر کمکی و یاری دهنده وجود دارد؛ که به نوعی مشکل قهرمان را رفع 
 می کند.

 یابی به عامل جادو:های دسته. شیو2-۱6-۱
بدون هیچ درخواستی و بی آن که قهرمان  ،کسی. 2 .انجام یک کار نیک اخالقی. ۱

. 3 دهد.دهد یا جای آن را نشان میعامل جادو را به او می ،کاری برایش انجام داده باشد
ل به امامان و دعا و مناجات، نذر ونیاز، توسّ رفتارهای خداپسندانه و باورهای مذهبی:

های مذهبی شود از حمایت چهرهسبب می ،گناهی قهرمانمعصومان، گاهی هم صرف بی
که قهرمان  چه رادر قبال کاری یا در عوض چیزی، عامل جادویی یا آن. 4 برخوردار شود.

 دهد.به او می است، بوده آندر پی 
 جادوشیء یابی به های دست: شیوه4جدول

ف
ردی

 
 کسیچه ةوسیلبه یافتنچگونگی دست شیء جادو

 قهرمان هوش و ذکاوت خود دیوان حافظ و تفأل ۱
 یاریگر)خدا( بدون درخواست یلئجبر 2
 ایشانیاریگر)پیامبر)ص( و خاندان   بدون درخواست شفاعت 3

 یاریگر)خدا( گذراندن آزمون بهشت و بخشودن گناهان 4
 یاریگر)گربه( بدون درخواست یرکشتن شرّ 5
 یاریگر)خدا( درعوض پشیمانی توبه بخشودن گناه)قبول توبه( 6
 پرور(یاریگر)قهرمان بدون درخواست رسخنان آموزنده و مؤثّ  8
 جزیره(یاریگر)شاه  بدون درخواست رفتار و دستورات 9

 یاریگر)خدا( آزمون بردباری و بزرگواری ستاری حلم و ۱0
 یاریگر)شیخ( بدون درخواست نفرین و دعا ۱7

 قهرمان هوش و ذکاوت خود سخنان فریبنده، طناب و تبر 34و۱8
 قهرمان هوش و ذکاوت خود سخنان و دالیل محکم 2۱و۱9

 یاریگر)پیامبر اکرم)ص(( بدون درخواست کرامت 23
 یاریگر)خدا( -قهرمان بدون درخواست -تالش خود رفتارکریمانه-کردن گبراندادن اجرت،راضی 24
 یاریگر)پیامبر اکرم)ص(( بدون درخواست منشانهرفتار بزرگ 25
 یاریگر)خواجه حسن میمندی( با درخواست قهرمان قضاوت عادالنه  28



 

 

 یاریگر)خدا( بدون درخواست اسم اعظم–توبه  29
 قهرمان هوش و ذکاوت خود مندیل خیال و  گربه 33و30

حتی  !کندا به کسی کمک نمیامّ ،اسم اعظم نیز شیء جادوست ،29: در داستان نکته
 !شودباعث مرگ چند تن نیز می

 . انواع ابزار جادویی2-۱6-2
ها به هایی هستند که قهرمان از طریق آنترین شیوهمواردی که تاکنون برشمردیم، مهم

ابزار و عوامل جادویی  ،یابد. اینک باید دیدبه عامل جادویی دست می ،یاریگرانکمک 
توان به صورت زیر این موارد را می ؟های  مورد بررسی چه چیزهایی هستنددر داستان

نفرین و دعا، . 2 .سخنان و رفتارهای حکیمانه یا فریبنده: حلم و ستاری. ۱ بندی کرد:طبقه
 .قتل. 5 .حیوانات. 4 .اشیاء خیالی: مندیل خیال. 3 .ل، دیوان حافظیئاسم اعظم، توبه، جبر

 . تدارک یا دریافت شیء جادو2-۱6-3
 ،پراپ. (۱368پراپ، )« .آورداستفاده از یک عامل جادو را به دست می ختیارا ،قهرمان»

 ،هدیه رد،مواگونه . در این شوندمی ختم لحظه پاداش،با  هاهبرخی قصّ »که  شودیادآور می
هایی در زیر داستان. (همان«)ن و یک عامل جادویی نیستبا ارزش مادی معیّ است چیزی 

به (5) :شودها بیان مید و نوع پاداشنیابخاتمه می ،داستان ،مقامو که با دادن پاداش و پست 
ول پدو کیسه  ،عالوه بر یک کیسه ،قهرمان(2۱) .شودغذا و آموزش علوم داده می ،قهرمان

-پست وزارت داده می ،به خاطر قضاوت درست ،به پسرک(28. )دکندریافت می

دریافت (34) شود.پست و مقام وزارت داده می ،به قهرمان(33. )شود)اعطاء مسئولیت(
 .پول ةپاداش کیس

 . انتقال مکانی میان دو سرزمین، راهنمایی2-۱7
-یا راهنمایی میشود میانتقال داده آن است  یوجوجستچیزی که در قهرمان به مکان »

به عنوان یک خویشکاری بالذات « بردن و رساندن»باید توجه داشت که » .(همان«)شود
خویشکاری گذارد یعنی وجود ندارد، قهرمان به آسانی به محلی که باید، قدم میگاهی 

 .(همان«)آیدبیرون می «عزیمت»طبیعی خویشکاری  ةادامبه صورت  «انتقال مکانی»

 .کشمکش2-۱8
. (۱368پراپ، )شودکشمکش نامیده می ،یرخویشکاری درگیری و نبرد بین قهرمان و شرّ 

کند که این جستجو در حکایاتی که بعد جویی آغاز میوبرای رفع مشکل، جست ،قهرمان



 

 

گیرد، به صورت انتقال مکانی و از وضعیت آغازین، با کمبود نیاز مادی و معنوی شکل می
-رو هستیم، جستسفر)آفاق و انفس( است. در حکایاتی که با کارکرد شرارت روبهسیر و 

یاریگر، برای رفع  ،لیه است که قهرمان و یا در بعضی موارداوّ ةجو به صورت مقابلو
کنند. گفتنی است که این مقابله، بیشتر در کالم و به صورت حرکتی را آغاز می ،مشکل

 ش فیزیکی. گیرد تا کشمکبحث و جدل  شکل می

 . داغ یا نشان کردن قهرمان2-۱9
و... به قهرمان  ای مثل انگشترییا وسیله. (۱368پراپ، )«داغ بر بدن قهرمان می زنند» یعنی

جز در به ،این خویشکاریتشخیص داده شود. یر از قهرمان دروغین یا شرّتا  گردداعطا می
-یاریگر اصلی)خواجه حسن میمندی( را نشان می ةخان، یاریگر)شاه( «تاجر و کنیز»داستان  

 مورد دیگری یافت نشد. ،ه موش و گربهدر قصّ  گذارد تا بعدا به او رجوع کند.
و می بینیم که  !نیست ،داردنشان گذاشتن به صورتی که پراپ بیان می ،جادر این

 شود.آن شناخته می ةیاریگر به وسیل

 . پیروزی2-20
 .(۱368پراپ، )شودخورد و مغلوب وی میمییر از قهرمان شکست شرّ

 . التیام مصیبت یا رفع نیاز2-2۱
. این پذیرده التیام میآغاز قصّ مصیبت یا کمبودِبدبختی یا »پیروزی قهرمان،  در پی

در این داستان د. ندهیک زوج را تشکیل میباهم  شرارت، خویشکاریو خویشکاری 
 .(همان«)رسدمیخود خویشکاری به اوج 

شویم: فقدان چیزی یا شرارت معموال با دو نوع مشکل مواجه می ،در موقعیت ابتدایی
یا غلبه  (Kکمبود و فقدان)با رفع  ،در بررسی وضعیت پایانی طبیعی است که پیش از همه

 ( برخورد کنیم.Uیر و تنبیه او)بر شرّ

 . رفع کمبود یا نیاز2-2۱-۱
 ،مناسبت دارد. اگر قهرمان ،روستمان با آن روبهرفع هر فقدانی، با نیازی که در ابتدا قهر

همسرش را  ،رسد یا اگر همسرش را گم کرده باشددر پایان به مال و منال می ،فقیر است
 یابد.می



 

 

دریافت عامل جادو -این موارد در هنگام بحث از برخورد با یاریگر ةاز آن جا که دربار
های رفع در این جا فقط به اشاره ای مختصری کفایت شد. شیوه ه شد،به تفصیل سخن گفت

  نیاز نیز در آن جا بررسی شد.

 های رفع نیاز یا کمبود. شیوه2-2۱-2
با تالش خود قهرمان و در نتیجه شجاعت و زیرکی و . 2 .با کمک عوامل جادویی. ۱

مذهبی)توبه، اسم  با کمک عوامل. 4 .با کمک یاریگران)حیوانات، همسر(. 3.توانمندی او
 .با فریب و کلک. 5 .اعظم، دعا، نفرین و...(

 (PR- RSگریز)-. تعقیب2-22
تاب و توان مقاومت در برابر حریف را ندارد ، برای رهایی از تهدید  ،مواقعی که قهرمان

کوشد پردازد و میپس از آگاهی از این امر به تعقیب قهرمان می ،یرکند. شرّآنان فرار می
در  ،یراناین مورد دیده شد که شرّ ،. تنها در داستان نهم(۱368پراپ، )به دست آورد را او

ق دارد و شاهزاده خانم پی به دست آوردن شاهزاده خانم و اموالی هستند که به آنان تعلّ
-کنندگانش رهایی  میهای زیر از دست تعقیبها را با خود برده است. قهرمان با روشآن

به .3 .با کمک عامل جادو)مانند کشتی یا اسب(. 2 .هوش و ذکاوت خودبه کمک . ۱ یابد:
 .کمک یاریگر

 (M-Nکار دشوار و انجام آن)) .2-23
پراپ، )شودکار دشوار از سوی اشخاص مختلفی بر شخصیت اصلی افسانه تکلیف می

. در بیشتر مواقع این قهرمان داستان است که باید کارهای دشوار را انجام دهد. (۱368
 (7یر با کار دشوار مواجه است.)مانند داستان گاهی نیز شرّ

 . انواع کارهای دشوار:2-23-۱
های موش و گربه به داستان ها دراربردترین آنکپر د؛انواع مختلفی دارن ،کارهای دشوار

آزمون کمک به . 2 .ل(یر)داستان اوّل خواری و خفت مصاحبه با شرّتحمّ. ۱ ترتیب زیرند:
. 4 .(26،۱9واقعی شخصیت)داستان ةدادن چهرنشان. 3 .(4سخاوت)داستاننیازمندان و 

ای یافتن چاره. 6 .(26ت معین)داستانانجام کاری در مدّ. 5 .(25یر)داستانجبران اشتباه شرّ
 .(24،۱4برای رفع نیاز)داستان

 (:O-Qشناسایی) -. ورود ناشناس2-24
 دیده شد.  ،شودقهرمان شناخته می ةوسیلاین مورد تنها در داستان نهم که شاهزاده خانم به 



 

 

 (Uیر). تنبیه شر2-25ّ
اری او، شریر به ککردن رفتارهای شرارت آمیز و زیانیر و خنثییافتن شرّپایانِ پس از 

های مورد . البته در بیشتر داستان(۱368پراپ، )رسدمجازات کارهای نادرست خویش می
یر را که حال شرّ ،بلکه یاریگر !و مجازاتی در کار نیست شودمیل یر متحوّشرّ ،بررسی

-تنبیه عامل شرارت به صورت گذرد.بخشد و از گناهان او در میمی ،قهرمان داستان است

 شود:ها اعمال میهای زیر در داستان 
 .یرخوردن و نابودی شرّ(5) .یر و سپس خوردن اوشکستن دست و پای شرّ( ۱)

قهرمان امرودهایش را (۱3) .دهدقهرمان محاسنش را از می(۱۱) .یرمرگ و کشتن شرّ(9)

مرگ قهرمان و قاتلش و (۱7) .یرنابودی ابریق و کنده شدن دم شرّ(۱4)  .دهداز دست می

مرگ (29) .یرسوزاندن شرّ(28) .یررسوایی شرّ(۱9) .یرکشتن شرّ(۱8) .نابودی شهرها

یر شرّ(33) .ت پول و مخارج به قهرمانپرداخ(32) .یرزدن و تنبیه شرّکتک(30) .یرانشرّ
 شود.دهد که انجام نمییر میدستور به قتل شرّ

شدن گیرد و با کشتهیر در میدر مواردی که جنگ وکشمکش میان قهرمان و شرّ
ای از مجازات دانست.  توان گونهیر را میکند، از میان رفتن شرّداستان خاتمه پیدا می ،یرشرّ

 د.نیابیر خاتمه میمرگ شرّها به بیشتر مجازات
است. البته باید  (vیر)همان مجازات شرّ ،باید گفت که کارکرد پایانی ،در این صورت

ای معموال جنگ و مبارزه ،یراین تفاوت را در نظر داشته باشیم که در مجازات و تنبیه شرّ
 ؛شودمجازات می ،شناسایی و به سبب کارهای شرارت بارش یردر کار نیست، بلکه شرّ

-به ،بدون آن که مقاومتی نشان بدهد یا بتواند مقاومتی کند. درحالی که در موارد قبل

شود. )درگیری نیز شود و به دست او کشته یا مغلوب مییر با قهرمان درگیر میشرّ ،هرحال
 تنها به معنی ظاهری کلمه نیست . ممکن است بحث و جدل باشد.( 

 (w. عروسی)2-26
: یک دیده شدها در دو مورد از داستان (۱368پراپ، )خاص و ازدواجعروسی در معنای 

کنند. یا افتد و پس از طی حوادثی با هم ازدواج میشاهزاده خانم از قهرمان دور می ،مورد
دوباره آن را به دست می  ،هاییاندیشیدهد که با چارهاین که کنیزش را از دست می

 آورد.



 

 

در  ،اگر داستان به دادن پست و منصب یا پاداش معنوی و... ختم شد ،در موارد دیگر
( به رسیدن 4،۱9،28،33،35های)مثال: داستان رایب عروسی ذکر شده است. ةزیرمجموع

به  ،28و 9شغل وزارت ختم شد. داستان  ،شخصیت داستان به مقامات دنیوی از جمله
به ، 2۱و 28ازل شدن وحی و داستان به اعطاء مسئولیت و ن، 6و 29ازدواج و در داستان 

ختم  ،بینیم که به رسیدن حالج به مقام واالی معنویمی ،۱0یا در داستان  ،پاداش نقدی
-کسب اعتبار و بزرگداشت می ،یر در نزد مردم ظاهربینشرّ  ،۱6شود. و یا در داستان می

 کند.

 . توالی کارکردها2-27
توالی کردن عین جهت م شخصیم نونهیچ قاهای روایت شده در موش و گربه، در داستان

ها  تنظیم آنوالی برای تی دقیقمستند و الگوهای  شودوجود ندارد و نمیها کاریخویش
 .نمود

 ها. دو وجهی بودن خویشکاری2-28
توان وجهی هستند و می ها دوخویشکاری ،ها که بسامد زیادی ندارنددر برخی خویشکاری

یکی  ،مجازات و رسوایی ،۱۱داستاندر  نظر گرفت. به طورمثال: نوع دیگر آن را هم مدّ
: ۱5و۱4و۱6داستان در  دادن محاسن قهرمان به خاطر شرارت است.از دست ،است و آن

بر تکریم و بزرگداشت  ،خاطر فریبکاری در نزد جاهالنیر بهکه شرّ ،رسوایی و بزرگداشت
همان مجازات  ،: رسوایی۱9داستاندر  گردد.شود و در نزد عقال رسوا میوی افزوده می

در  یکی است. ،یر در برابر یاریگر: نقض نهی و واکنش شر35ّو23داستاندر  یر است.شرّ
زیرا با فهمیدن ماهیت اصلی  .وایی شریر یک خویشکاری استس: تغییر شکل و ر28داستان

 ،را نیاز قهرمانزی .است یرفع نیاز و عروسی یک آید.رسوایی او نیز به دنبالش می ،یرشرّ
 ازدواج و رسیدن به همسر بوده که همان عروسی است.

 گیری. نتیجه3
دست با توّجه به تحلیل داستان موش و گربه شیخ بهایی بر اساس نظریة پراپ، نتایج زیر به

 آمد:
جایی کارکردها، بررسی کارکردهای موش و گربه، بیانگر این است که باوجود جابه -

توان به ی و هشت کارکرد یافت شد. هفت مورد کارکرد جدید را میها سهدر این قصّ 



 

 

، «کردنالتزام»، «پراکنیعهشای»، «فرار»های کاریکارکردهای پراپ افزود. که شامل خویش
 است. «طرد»و  «بندیشرط»، «شدنمخفی»، «تهدیدکردن»

نقش ثابتی  ،هاباید گفت که همیشه شخصیت ،هاهای داستاندر مورد شخصیت -
 ،ی گاهییر و یا قهرمان و حتّشرّ ،شود، گاه یاریگریر، قهرمان داستان میگاهی شرّ ؛ندارند

ه یر پس از این که متوجّ شرّ ،شود. به عنوان نمونه: در چند داستانیر میشرّ ،قهرمان داستان
شخصیت قهرمان قرار  ةدر زمر ،شود. در نتیجهل میتوبه کرده و متحوّ ،شوداشتباه خود می

 گیرد. می
و  «وجوگرقهرمان جست» ای،هقصّبعید است در  با تأکید، مدعی است که ،پراپ -

 خصوصدر  تنها ادعااین رسد به نظر میا د؛ امّنداشته باشبا هم وجود  «قهرمان قربانی شده»
چنین دارند هایی که بیش از یک حرکت هدر قصّ است و یک حرکت صحیح با های هقصّ

و  «وجوگرجست»قّصه  یهاقهرمان یکی از حرکتافتد که اتفاق میگاهی و  نیست!
که  «پسر شاه و دختر وزیر»مانند داستان  .است «قربانی شده» داستان، قهرمان حرکت دیگر

شود قربانی شده محسوب می ،قهرمان ،اگر شاهزاده خانم را قهرمان در نظر بگیریم آن،در 
در  ،پردازد. پسوجوی او میبه جست ،گر که پسر برادر شاه استوجوکه قهرمان جست

جوگر و قربانی وزیرا هردو قهرمان جست ،پراپ بیفزاییم ةاین جا ما این استثنا را به نظری
 بینیم.شده را می

ای که در مورد دریافت ماورایی ندارد. نکته ةیاریگر در این داستان ها، همیشه جنب -
های پریان، غالبا معنوی هبرخالف قصّ ،دارد؛ آن است که این اشیاءاشیاء جادویی وجود 

 ةهستند؛ مانند دعا، الهام، وحی، مکاشفه، توصیه و راهنمایی و... که ممکن است به وسیل
 ی قهرمان به کار گرفته شوند.یاریگر و حتّ 

در  !دنماورایی و جادویی ندار ةهمیشه جنب ،برخالف نظر پراپ نیز، ابزار جادویی -
: سخنان و رفتارهای حکیمانه یا عبارتند ازبررسی داستان موش و گربه ایزارهای جادویی 

 یل، دیوان حافظ، اشیاء خیالی، حیوانات و قتل.ئفریبنده، نفرین و دعا، اسم اعظم، توبه، جبر
باید گفت نتایجی که از تجزیه و تحلیل موش و گربه شیخ بهایی به دست  ،در پایان

 3۱و ا بسیار با نتایج تجزیه و تحلیل پراپ و دقیق، امّ ءجزبهءنه به طور جزاگر چه  ،آمد
های دووجهی در این داستان، بسامد خویشکاری مثالد نمطابقت دارخویشکاری مطرح او 

توان برای زیادی ندارند و به جهت هنر راوی در بیان داستان، قاعدة مشخصی نیز نمی



 

 

ها الگوی ساختاری این داستانها ارایه کرد. اما ترتیبی آن ها و تنظیمترتیب توالی خویشکار
توان با تغییراتی آن را با و البته می .پراپ است ةهای عامیانهموافق با الگوی قصّنیز تقریبا 

-گیری مورد اشاره قرار گرفتهکه مبتنی بر متن مقاله در همین نتیجهفرهنگ دینی های مؤلّفه

ها، قهرمان، یاریگر، اساس نتایج این مقاله در تحلیل نقش شخصیتد و بر مطابقت دااند، 
ها و ابزارجادویی، دریافت اشیاء جادویی و حتی تعداد سی و یک گانه خویشکاری

 کارکردهای الگوی پراپ تجدید نظر کرد.
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 .اهلل العظمی المرعشی النجفی ةآي ةمکتبقم:  .احمدالحسینی]االشکوریّ[ 

بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و  .(۱388).نیا، هلناولیائی

 .6۱-39، (63)3، شمارة تاریخ ادبیات .موش

 تهران: نشر مرکز. .بر نظریة ادبی پیش درآمدی .(۱380).ایگلتون، تری

 های بیدپای. تصحیح محمد روشن. تهران: خورازمی.(. داستان۱369بخاری، محمد. )

 .توستهران:  .ایفریدون بدره ة، ترجمهای پریانهشناسی قصّریخت .(۱368).پراپ، والدیمیر

موزه و مرکز اسناد  ،کتابخانهتهران:  .علی اکبرپور ةترجم، ساختار گرایی .(۱385).پیاژه، ژان

 .مجلس شورای اسالمی

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
https://orcid.org/0000-0003-1453-9982
http://orcid.org/0000-0003-1745487X
https://orcid.org/0000-0003-1745-487X


 

 

علوی و  هترجمة فاطم ،انتقادی -شناختیشناسی، درآمدی زبانروایت .(۱368).توالن، مایکل

 سمت. :تهران .فاطمه نعمتی

 .53-32، (45)، نشریة هنر .قصّة جنگ مازندرانشناسی ریخت .(۱379).، بهرامپورجاللی

: تهران .فردوسی ةهای اساطیری و پهلوانی شاهنامهشناسی قصّریخت .(۱39۱).، بهرامپورجاللی

 .نشرافراز

پژوهش  .اخالقی در آثار فارسی شیخ بهایی -ظرفیت طنز و نقد اجتماعی .(۱390).جوکار، منوچهر
 .۱6۱-۱4۱(، 2۱) ،زبان و ادبیات فارسی

 .جادویی هایشناسی افسانههای نو در ریختیافته .(۱387).شناس، علی محمد و خدیش، پگاهحق

 .39-27، (۱86)59 ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ةدانشکد ةمجل

 نشر مؤسسة: . قمالقیومی جواد الشیخ: ، تحقیقاألقوال خالصة .(۱4۱7).الحلی، حسن

 .الفقاهة
 .لمی و فرهنگیتهران: ع .های جادوییشناسی افسانهریخت .(۱387).خدیش، پگاه

نشر تحقیقات  :اصفهان .شناسی هزار و یک شبدرآمدی بر ریخت .(۱387).خراسانی، محبوبه

 .نظری

 .69-49، (۱)2 ،فنون ادبی .گل بکاولی ةعاشقان ةشناسی افسانریخت .(۱389).ذوالفقاری، حسن

گربه در ادبیات  موش و گربه )سوابق و نمونه داستان های موش و .(۱39۱).ذوالفقاری، حسن

 .70-47، (۱)3 ،مطالعات ادبیات کودک .(فارسی

 .۱92. 4-3. شمارة 8. سال آینده(. موش وگربة چینی. ۱36۱رعناحسینی، کرامت. )

 .ور در مثنویدقلعة ذات الصّ  ةشناسی قصّریخت .(۱389).سبیکه مسعود و اسفندیار، روحانی،

 .83-67 ،(220)53 ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ةنشریة دانشکد

ترجمة مهشید نونهالی،  .رمان و حکایت، پیکربندی زمان در حکایت داستانی .(۱384).ریکور، پل

 تهران، گام نو.

 للمالیین. العلم دار: بیروت .األعالم .(۱980).خیرالدین الزّرکلی،

 المرعشی اهلل آية مكتبة: قم .العربية المطبوعات معجم (.۱4۱0.)الیان سرکیس،

  النجفی.

 طرح نو. :تهران .اس مخبرعبّ ةترجم ر،راهنمای نظریة ادبی معاص .(۱377).سلدن، رامان

 . تهران: نشرنو.تفسیر سورآبادی(. ۱375سورآبادی، ابوبکر. )



 

 

 .انتشارات صبح پیروزیقم:  .به کوشش صادق برزگر ،کشکول .(۱389) .شیخ بهائی، محمد

 ،  تهران: محمودی..بهائى شیخ فارسى آثار و اشعار کلیات .(۱352).شیخ بهائی، محمد

 . بی جا. بی نا.به کوشش عبدالکریم منظوری خامنه(. سیچان و پیشیک. ۱358شیروانی، عظیم. )

 مكتبة: قم .الحسینی السیدأحمد: ، تحقیقاآلمل أمل تكملة .(۱406).السیدحسن الصدر،

 المرعشی. اهلل آية

 نامه و مقایسة آن باتحلیل خویشکاری ضد حماسی بهمن در بهمن .(۱39۱)، معصومه.طالبی

 .۱30-۱09، (2)4، نامة ادب پارسیکهن .های پهلوانان الگویی حماسهخویشکاری

 . تصحیح احمد خوشنویس. تهران. سنایی.نامهسرنامه، بلبلپندنامه، بی(. ۱367عطار نیشابوری. )

 هرمس.تهران:  .کوروش صفوی ةترجم؛ فردینان دو سوسور .(۱380).تانناکالر، جا

 ة، ترجمادبیات عةشناسی و مطالگرایی و زبان؛ ساختگربوطیقای ساخت  .(۱388).تانناکالر، جا

 .تهران: مینوی خرد .کوروش صفوی

 مؤسسةبیروت:  .معروف عواد بشار ، تحقیقالکمال تهذیب .(۱4۱3).المزی، یوسف

 .الرسالة

 .بی جا. بى نا .مؤلفین کتب چاپى فارسى و عربى از آغاز چاپ تاکنون(. ۱340مشار، خان بابا. )

 مؤلف. . چاپ اول. تهران:فهرست کتابهاى چاپى فارسى(. ۱350مشار، خان بابا. )

 :تهران .د نبوی، مهران مهاجر و محمّهای ادبی معاصردانشنامة نظریه .(۱384).مکاریک، ایرنا ریما

 آگه.

 ای.. تهران: مؤسسة فرهنگی منطقههای خطّی فارسیفهرست نسخه(. ۱35۱منزوی، احمد. )

 . تصحیح مجتبی مینوی. تهران: امیرکبیر.کلیله و دمنه(. ۱375منشی، نصراهلل. )

 . تهران: انتشارات سورة مهر.5(. کتاب طنز ۱388موسوی، سیدعبدالجواد. )

آثار فارسى چاپ شده در شبه قاره )هند، پاکستان، شناسى کتاب(، ۱39۱عارف. )، نوشاهى
 .)فارسى(، تهران: میراث مکتوببنگالدش(

 . تصحیح محمد روشن. تهران: بی نا.مرزبان نامه(. ۱367وراوینی، سعدالدین. )

تحلیل عناصر روایی داستان موش و گربة شیخ  .(۱398).هوشنگی، فاطمه و مالمیر، محمدابراهیم

 .۱37-۱۱3(، ۱)8، دبیات داستانیپژوهشنامةا .بهایی
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