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تحليل ساختاري داستان بندانگشتي اثر شارل پرو براساس نظرية والديمير 
پراپ، پل الريوي و گريما  

  نعيمه فرحناك

چكيده  
قصههاي ريختشناسي والديمير پراپ، فولكلورشناس و دانشمند صورتگراي روس، در كتاب

به توصيف قصه براساس اجزاي سازندة آنها و روابط متقابل ميان اجزا پرداخته است. او  پريان
كوچكترين جزء سازندة قصهها را خويشكاري مينامد و معتقد است ميتوان قصههاي عاميانه را 
براساس اين خويشكاريها تجزيه و تحليل كرد. نظريهپردازان ديگري مانند پل الريوي و الجير 
نوشتة شارل پرو،  بندانگشتي داس گريما نيز به بررسي و تحليل ساختاري داستان پرداختهاند. داستان
يكي از قصههاي عاميانه است كه باوجود خاستگاه فرانسوي آن، براي تمام ايرانيان آشنا و يادآور 
خاطرات كودكي است. در اين مقاله تالش ميكنيم تا براساس ديدگاه اين سه نظريهپرداز، ساختار 

اين قصه را ازنظر حضور شخصيتها و كنشهاي آنها بررسي كنيم.   
بندانگشتي،  واژههاي كليدي: ريختشناسي، قصههاي پريان، خويشكاري، نقد ساختاري،

پراپ، گريما، الريوي.  
  

1. نگاهي مختصر به ساختارگرايي  
امروزه، كمتر نقدي را ميتوان سراغ گرفت كه از كاركردهاي ساختاري بيبهره باشد. پيشينة 
پژوهشهاي ساختاري به زمانهاي گذشته و به نظريات صورتگرايي1 سالهاي 1915- 1960م 
                                         
 negar.farahnak@ymail.com  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران *
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بازميگردد. پيشرفتهاي نقد ادبي معاصر به تولد مكتب ساختگرايي1 با الهام از نظريات 
زبانشناسانة فردينان دو سوسور2 منجر شد. پس از آن، پساساختگرايان با تكيه بر ساختشكني و 

در جريان انتقادي به ساختارگرايان، به مباني انديشه و روش كار خود شكل دادند.  
ساختار نظامي است متشّكل از اجزائي كه رابطهاي همبسته با يكديگر و با كل نظام دارند؛ 
يعني اجزا به كل و كل به اجزاي سازنده وابستهاند؛ چنانكه اختالل در عمل يك جزء موجب 
اختالل در كاركرد كل نظام ميشود. در ادبيات، ساختارگرايي بيشتر بهمعناي نظامي است كه 

برپاية زبانشناسي استوار است. وظيفة نقد ساختاري از سه مرحله تشكيل ميشود:  
1. استخراج اجزاي ساختار اثر؛  

2. برقرار كردن ارتباط موجود بين اين اجزا؛  
3. نشان دادن داللتي كه در تمام ساختار اثر يافت ميشود. 

يكي از مهمترين ساختارگرايان، والديمير پراپ3 (1895-1970م) بود كه در سال 1928م 
براي ردهبندي قصهها براساس عناصر و واحدهاي آنها، الگويي مطرح كرد. تا پيش از اين، 
قصهها برمبناي موضوع طبقهبندي ميشد. برپاية نظرية پراپ، در قصهها عناصر ثابت و متغير 
زيادي وجود دارد. نام و صفتهاي قهرمانان قصهها بسيار تغيير ميكند. براساس نظر پراپ، 
تنها چيزي كه ثابت ميماند، كارهايي است كه شخصيتها انجام ميدهند كه او در اصطالح آن 
را «خويشكاري4» مينامد. پراپ در تعريف خويشكاري مينويسد: «خويشكاري يعني عمل 
شخصيتي از اشخاص قصه كه ازنظر اهميتي كه در جريان عمليات قصه دارد، تعريف ميشود.» 
Ibid, ) (31 :1970). او اعتقاد دارد تعداد اين خويشكاريها محدود و مستقل از افراد است
32)؛ همچنين توالي آنها داراي نظم و قاعده است و سرانجام اينكه همة قصههاي پريان از 

نظر ساختمان از يك نوع هستند (Ibid, 33). پس از پراپ، ساختارگرايان ديگري ازجمله پل 
الريوي5 و گريما6 به توصيف قصه براساس اجزاي سازندة آنها پرداختند و هريك با شيوه و 

مدل ذهني خود براي يافتن يك نظام واحد الگويي مطرح كردند. 
                                         
1. structuralisme 
2. Ferdinand de Saussure 
3. Vladimir Propp 
4. function 
5. Larivaille 
6. Greimas 
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نگارندة مقاله ميكوشد چگونگي آغاز شدن داستان، آشنايي با شخصيتها و نقشهاي 
و همچنين كاركرد و خويشكاري شخصيتها را مورد بازكاوي  بندانگشتي موجود در داستان

قرار دهد و ساختار روايي داستان را براساس نظرية پراپ، گريما و الريوي بررسي كند.  
  

2. قصه1 و ويژگيهاي آن  
بندانگشتي قبل از هر چيز ابتدا بايد تعريف قصه مشخص شود تا بررسي ساختاري داستان
ممكن شود. قصه از كلمة التين computare، بهمعناي «شمردن» برگرفته شده و با گذشت 
زمان معناي حوادث پيدرپي را به خود گرفته است. به بيان ديگر، قصه بهمعناي حكايت و 
سرگذشت بهنسبت كوتاهي است كه درونماية آن مربوط به گذشتههاي دور است و بيانگر 

  .(Encarta Encyclopédie, 2009) حوادث و اتفاقهاي تخيلي آن روزگار
بندانگشتي2 عنوان قهرمان اصلي داستاني به همين نام نوشتة شارل پرو3 (1628-1703م) 
شاعر و داستانسرايِ بنام فرانسوي قرن هفدهم است. پرو در ادبيات سبك جديدي را بهنام 
مانند ساير قصههاي شارل پرو برگرفته از ادبيات  بندانگشتي «قصههاي پريان»4 بنيان نهاد. قصة
شفاهي است. اين قصه، داستان هيزمشكن فقيري است كه هفت پسر دارد. آخرين پسرش 
بهاندازة انگشت كوچك دست است؛ به همين سبب نام او را بندانگشتي ميگذارند. هيزمشكن 
بهدليل فقر زياد تصميم ميگيرد همسرش را متقاعد كند تا پسرانشان را در جنگل رها كنند. 
بندانگشتي كه از تصميم آنها آگاه ميشود، با جمعآوري سنگريزه مسير بازگشت به خانه را 
عالمتگذارى ميكند و پس از دور شدن پدر و مادر، با برادرانش به خانه بازميگردد. پدر و 
مادر كه فقر و تنگدستي آنها را از پاي درآورده است، براي بار دوم بهناچار تصميم ميگيرند 
فرزندان خود را در جنگل رها كنند. اينبار بندانگشتي با ريختن خردهنان در مسير، راه 
بازگشت را عالمتگذاري ميكند؛ اما از بخت بد آنها پرندگان تكهنانها را ميخورند. برادران 
پس از مدت زيادى سرگرداني وارد خانة غول ميشوند؛ ولى سرانجام با تدبيرهاي بندانگشتي از 

  .(Delarue, 1985: 126) دست او فرار ميكنند و با ثروت غول نزد پدر و مادرشان برميگردند
                                         
1. conte 
2. Le petit poucet 
3. Charles Perrault 
4. conte de fée 
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تأكيد بر حوادث خارقالعاده بيشتر از تحول و تكوين  بندانگشتي از آنجا كه در داستان
آدمها و شخصيتهاست، اين قصه براساس تعريف پراپ درزمرة قصههاي افسانهاي قرار 
ميگيرد. در اين قصه، در انديشه و رفتار شخصيتهاي داستان تحولي نميبينيم. پدر و مادر 
بندانگشتي با اينكه اولبار از رها كردن فرزندانشان در جنگل پشيمان ميشوند، بار دوم نيز 
تصميم ميگيرند آنها را رها كنند. درواقع، پشيماني بار اول در رفتار و منش آنها تأثيري 
نميگذارد. همسر غول نيز كه از حيلة بندانگشتي در جابهجايي با فرزندانش و درپي آن كشته 
شدن و خوردن آنها توسط همسر خود آگاهي مييابد، بار ديگر هنگامي كه بندانگشتي از او 
تقاضا ميكند در قبال آزادياش (آزادي همسر غول) از دست بدكاران، تمام ثروت غول را به 
او بدهد؛ به بندانگشتي اعتماد ميكند و تمام ثروت غول را در اختيار بندانگشتي ميگذارد. 
نكتة حائز اهميت در اين داستان، سير حوادث خارقالعاده و نحوة رويارويي قهرمان اصلي و 

قهرمانان دروغين با اين حوادث است.  
  

براساس تقسيمبندي پراپ   بندانگشتي 3. شخصيتهاي داستان
براساس نظر پراپ، بهندرت ميتوان رشتهاي از ادبيات را يافت كه عامل شخصيت در آن 
وجود نداشته باشد. عامل شخصيت مانند محوري است كه تمام قصه حول آن ميچرخد و 
تمام عوامل ديگر قصه كمال و موجوديت خود را از عامل شخصيت كسب ميكنند. آنچه مهم 
است، عمل شخصيتهاست. ازنظر پراپ، شخصيت نقش چنداني در پيشبرد داستان ايفا 
نميكند و اهميت آن فقط بهلحاظ كاركردش است. بهگفتة پراپ، براساس كاركردهاي قهرمانان قصه 

   .(Propp, 1946: 87) و خويشكاري آنها ميتوان به تحليل قصه و روايت پرداخت
عالوهبر خويشكاريهاي متفاوت، پراپ هفت نوع شخصيت در تمام داستانها درنظر ميگيـرد: 
شرير، بخشنده و فراهمآورنده، مددكار، شخص مورد جستوجو و پدرش، اعزامكننده و قهرمان. در 

دو نوع از اين شخصيتها زياد ديده نميشود: 1. شرير؛ 2. قهرمان.   بندانگشتي داستان
بندانگشتي: پراپ در تقسيمبندي خود از دو نوع قهرمان نام ميبرد: 1. قرباني؛ 2. جستوجوگر. 
بندانگشتي «قهرمان قرباني» است. او در جستوجوي شيء يا فرد خاصي عازم جايي نميشود؛ 
بلكه قرباني عمل ضد اخالقي خانوادهاش ميشود و درجهت نجات خود و برادرانش گام برميدارد.  
برادران بندانگشتي (قهرمانان دروغين): برخالف اعتماد بيش از حد پدر و مادر به آنها و 
ناديده گرفتن بندانگشتي، هنگام سختي و مشكل غير از ناله و درماندگي كاري انجام نميدهند؛ 
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گويي خودشان نيز در اعماق درون به ضعف خود آگاهاند.  
شرير: در اين قصه نقش شرير را غول ايفا ميكند. غول براي فرونشاندن ميل خود به گوشت 

انسان حتي متوجه كشتن فرزندان خود و خوردن گوشت آنها بهجاي برادران نميشود.  
در هيچيك از داستانهاي پرو دربارة شخصيتها اطالعات جامع و دقيقي نداريم. پرو درمورد 
سن، خصوصيات ظاهري، جنس، جزئيات چهره و... صحبت زيادي نميكند. اگر ميگويد سيندرال 
يك انگشت دارد، خواننده را در تصور جزئيات  زيباست يا بندانگشتي اندام كوچكي بهاندازة بند
چهره و اندام شخصيتها آزاد ميگذارد و بيش از اين اطالعات ديگري به او نميدهد. در داستان 
حتي نام برادران و پدر و مادرشان را نميدانيم. پرو به ذكر تعداد فرزندان بسنده ميكند.  بندانگشتي
ميبينيم. اين خصوصيت را  ريشآبي و خفته زيباي شنلقرمزي، اين همان نكتهاي است كه در
ميتوان يكي از ويژگيهاي داستانهاي پرو نام برد: نويسنده پس از معرفي شخصيتها و چارچوب 

اصلي داستان، خواننده را به شركت در داستان و پيشبرد آن و تصور شخصيتها دعوت ميكند.   
تنها اطالعي كه پرو در اختيار خوانندگان ميگذارد اين است كه قهرمان  بندانگشتي در داستان
داستان فرزند آخر خانوادة تهيدستي است كه برخالف تصور همگان، از سختترين آزمايشها و 
مشكالت سربلند بيرون ميآيد. به همين ترتيب، از غول، همسرش و فرزندانشان اطالع كاملي 
نداريم. حتي خود غول هم متوجه جابهجايي فرزندانش با قربانيها نميشود؛ گويي خود 
شخصيتها نيز به آنچه در اطرافشان ميگذرد، اشراف كامل ندارند. از والدين بندانگشتي نيز اطالع 
دقيقي در دست نيست. شارل پرو به ذكر شغل پدر خانواده كه هيزمشكن است بسنده ميكند. در 
اينگونه قصههاي تخيلي، تنها كاري كه در منحصر كردن شخصيتها صورت ميگيرد اين است كه 
در ويژگيهاي اخالقي و رفتاري آنها بزرگنمايي ميشود. بندانگشتي قهرماني مانند ديگر 

  .(Soriano, 1968: 149) قهرمانهاست؛ اما هوش و ذكاوت او بيش از بقيه است
  

براساس الگوي پراپ   بندانگشتي 4. ريختشناسي قصة
پريان1 به توصيف اجزاي قصه و نحوة توالي اين اجزا  قصههاي ريختشناسي پراپ در كتاب
ميپردازد. طبق نظر او، خويشكاري يا كاركردهاي قصه عناصر ثابت و پايدار قصه را تشكيل 
پراپ در اين كتاب تعداد خويشكاريها را به 31  ميدهند و سازههاي بنيادين قصه هستند.
                                         
1. Morphologie du Conte Merveilleux 
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خويشكاري محدود ميكند. ازنظر او، كاركردها و خويشكاريها هميشه يكسان هستند و فقط 
ازنظر شخصيتها و چگونگي انجام فعل متفاوتاند. همچنين به باور او، همة قصههاي پريان 
بهلحاظ ساختار از يك نوع هستند و يك ساختار دارند. براساس نظرية پراپ، لزوماً هر قصهاي 
نبايد تمام اين خويشكاريها را دارا باشد؛ بلكه ميتواند تعدادي از آنها را شامل شود. ضمن 
اينكه او در توضيح هر خويشكاري، صورتهاي مختلف حادث شدن آن را نيز بيان ميكند. در 

زير خويشكاريهاي پراپ و مشتقات آنها ذكر شده است: 
  

α هر قصه با يك صحنة آغـازين شـروع مـيشـود كـه
معرفي موقعيت قهرمان قصه، خانوادة او و... است. 

β1 غيبت والدين  

β2 مرگ والدين 

β 3 غيبت فرزند  
1 قهرمان قصه از كاري نهي ميشود.  

2دستور انجام كاري داده ميشود.   

1 نهي نقض ميشود (نقض نهي).  

2 دستور اجرا ميشود.  

1 شرير از قربانياش سؤال ميكند.  

2 قهرمان درمورد شرير سؤال ميكند.  

3 سؤال توسط شخص سوم پرسيده ميشود.  

1 شرير درمورد قهرمان اطالع بهدست ميآورد.  

2 قهرمان درمورد شرير اطالعات بهدست ميآورد.  

3 شرايط ديگر  

C جستوجوگر موافقت ميكند يا از در تقابل درميآيد.  
↑ قهرمان خانه را ترك ميكند.  

D قهرمان آزموده ميشود يا مورد پرسش، حمله و مانند 
آن قرار ميگيرد.  

E قهرمان دربرابر كنشها واكنش نشان ميدهد.  
F قهرمان امكـان كـاربرد وسـيلة جـادويي را بـهدسـت

ميآورد.  
G قهرمان به مكاني كه شيء مورد جستوجو قـرار دارد

برده شده يا به آن راهنمايي ميشود.  
H قهرمان و شرير به مبارزة تنبهتن ميپردازند.  

مـيكنـد او را  1 شرير با هدف فريفتن قهرمان سـعي

متقاعد كند.  
2 شرير از ابزار جادويي استفاده ميكند.  

3 شيوههاي ديگر فريفتن.  

  1 قهرمان دربرابر پيشنهاد شرير واكنش نشان ميدهد.
2 قهرمان تسليم ميشود و ناخواسته به دشمن كمـك

ميكند.  
A شرير به يكي از اعضـاي خـانوادة قهرمـان يـا خـود

قهرمان آسيب ميرساند.  
a قهرمان درمقابل كمبود فرد يا چيزي قرار ميگيرد.  
B مصيبت يـا فقـدان شـناخته مـيشـود/ قهرمـان بـا
درخواست يا فرمان انجام كاري روبهرو ميشـود/ اجـازه
مييابد بـهدنبـال فـرد، شـيء يـا جـايي بگـردد/  ديگـر

شخصيتهاي داستان او را روانه ميكنند.  
.Rs  قهرمان از تعقيب نجات مييابد.  

O قهرمان بهصورت ناشناس، به شـهر خـود يـا كشـور
ديگر وارد ميشود.  

L قهرمان دروغين ادعايي بيپايه مطرح ميكند.  
M وظيفهاي دشوار به قهرمان واگذار ميشود.  

N وظيفه بهانجام ميرسد.  
W0  .0 قهرمان ازدواج ميكند و بر تخت مينشيند

Ex قهرمان دروغين يا شرير معرفي ميشود.  

T قهرمان قيافهاي تازه مييابد.  
U شرير يا قهرمان دروغين مجازات ميشود.  
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I بهوجود آمدن يك نشانه.  
J شرير شكست ميخورد.  

K مصيبت يا فقدان اوليه برطرف ميشود.  
 قهرمان بازميگردد.  

Pr قهرمان تحت تعقيب قرار ميگيرد.  

  Q قهرمان شناخته ميشود.
  

با يك صحنة آغازين شروع ميشود كه معرفي وضعيت قهرمان قصه و  بندانگشتي قصة
خانوادة اوست:  

- بندانگشتي آخرين فرزند خانوادة فقير و تهيدستي است كه بهعلت اندام كوچك و ناتوانش 
  A :مورد استهزاي همگان است و در هيچ كاري جدي گرفته نميشود

سپس خويشكاريهاي زير ميآيد:  
β1  - هيزمشكن بهسبب فقر زياد تصميم ميگيرد فرزندانش را در جنگل رها كند: 

- بندانگشتي بهگونهاي تصادفي و بهدليل اندام كوچكش، هنگام صحبتهاي پدر و مادر در جايي 
پنهان ميشود و مخفيانه به حرفهاي آنها گوش ميدهد و از تصميم آنها براي رها كردن 
فرزندانشان آگاه ميشود. او با جمعآوري سنگريزه مسير را عالمتگذارى ميكند (شاهد نوعي 

δ1 نهي نقض بهصورت غيرمستقيم هستيم: بهعلت فقر خانواده نبايد به خانه بازگردند): 

- هنگاميكه والدينشان آنها را ترك ميكنند، بندانگشتي بهكمك سنگريزههايي كه جمع كرده 
است، موفق ميشود با برادرانش به خانه بازگردد (بازگشت): ↓  

β1  - بار ديگر شاهد ترك فرزندان توسط والدين در جنگل هستيم:

- اينبار نيز بندانگشتي بهشكلي تصادفي از تصميم پدر و مادر مبنيبر رها كردن خود و 
برادرانش آگاهي مييابد. او اينبار با جمع كردن تكههاي نان مسير برگشت را عالمتگذارى 
ميكند؛ اما هنگاميكه والدينشان آنها را ترك ميكنند، موفق به يافتن مسير بازگشت در 

  A3 :جنگل نميشوند؛ زيرا تكهنانها طعمة پرندگان شده است
- بندانگشتي و برادرانش از ترس خورده شدن توسط روباه و حيوانات درندة جنگل به خانهاي 

  A17 :در وسط جنگل كه محل زندگي غول است وارد ميشوند
- برادران شبانه با پيشنهاد بندانگشتي از ترس خورده شدن توسط غول، با تعويض 

A12لباسهايشان با لباس بچههاي غول از گزند غول درامان ميمانند :   
17
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 A 12 :(جابهجايي بهدليل ترس از خورده شدن)
- غول پس از آگاهي از حيلة برادران، خشمگين بهدنبال آنها ميرود (مصيبت يا فقدان 

   B4 :(شناخته ميشود
  Pr :قهرمان تحت تعقيب قرار ميگيرد -

   Rs4 :قهرمان درپي تعقيب و گريز در مكاني مخفي ميشود -
- كفش جادويي غول به دست بندانگشتي ميافتد و به وسيلهاي براي رهايي از دست غول و 

  E8 :بهدست آوردن ثروت او تبديل ميشود
- شيء جادويي توسط قهرمان ربوده ميشود: هنگاميكه غول براي استراحت روي تختهسنگي 
مينشيند و بهخواب ميرود، بندانگشتي چكمههاي جادويي غول را كه با سرعت باد پرواز 

  F8 :ميكنند ميربايد
- بندانگشتي بهوسيلة شيء جادويي در هوا پرواز ميكند (قهرمان امكان كاربرد وسيلة جادويي 

    G1 :(را بهدست ميآورد
 K9 :مصيبت يا فقدان اوليه با تدبير و واكنشهاي قهرمان برطرف ميشود -  

  

  K6 :اعمال انجامشده سبب از بين رفتن فقر خانواده ميشود -
  Q :بندانگشتي بهصورت ناشناس به شهر خود وارد ميشود -

- قهرمانان دروغين شناخته ميشوند (برادران بندانگشتي كه تا پيش از اين بهعنوان افراد شجاع 
   Ex :(شناخته ميشدند، در هنگام سختي كامالً ناتوان و درمانده ميمانند

  w3 :پادشاه به بندانگشتي بهدليل شجاعت و زيركي پاداش ميدهد -
خويشكاري شخصيتهاي قصه سازههاي بنيادي قصه هستند؛ روشي كه پراپ برميگزيند 
تا خواننده را وادارد قصههاي عاميانه را مانند نظامي بداند كه در آن كاركردهاي مورد نظر او 

جايگاهي ويژه و اختصاصي دارند.   
  

براساس نظرية الجير داس گريما   بندانگشتي 5. تحليل داستان
گريما دراصل معناشناس بود و به روايت با ديد معناشناسي نگاه ميكرد. مدل ساختاري گريما 
داستان را بهصورت خطي و براساس توالي زمان بررسي نميكند؛ بلكه اين مدل به بررسي 

K6
9 
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عوامل و جريانهاي مؤثر و پرقدرت در جريان داستان ميپردازد. به بياني ديگر، بهاعتقاد 
گريما، روايت داراي سير حركت مشخصي است؛ اما اين حركت مكانيكي و خطي نيست و 
ممكن است در هر سيري با حركتهاي ديگري روبهرو شويم. مدل گريما شامل فرستنده، 
فاعل، شيء (هدف مورد جستوجو)، كمككننده، مخالف و گيرنده است. گاهي اين مدل 
هدف مورد جستوجو را نيز- چنانچه در داستان و پيشبرد آن نقش كليدي ايفا كند- بهعنوان 

  .(Greimas, 1966: 37) يكي از اجزاي اصلي داستان بررسي و تحليل ميكند
درخواهيم يافت كه ميتوان اين داستان را طبق عوامل مؤثر  بندانگشتي با بررسي موشكافانهتر داستان
در سير حركت داستان و يا به بيان ديگر آنچه گريما آن را محرك ميداند، مورد واكاوي قرار داد. هدف 

از اينگونه تحليل، بررسي سير حوادث داستان براي رساندن قهرمان اصلي به هدفش است.  
  

               گيرنده: بندانگشتي و برادرانش                        فرستنده: آگاهي از نقشة والدين  
                                             

                                                     فاعل: بندانگشتي  
  

                                                         شيء (مفعول): نجات خود و برادرانش  
                                                        

             مخالف: قحطي، بدبختي، والدين                             ياريرساننده: زن غول، چكمههاي  
   جادويي غول                 

در اين چند دهة اخير، روايتشناسان كوشيدهاند به الگوهاي روايتي مشخصي كه بتواند 
براي تمام ساختارهاي روايتي قابل صدق باشد (مانند الگوهاي روايتياي كه اولينبار پراپ 
براي قصههاي جادويي روس تدوين كرد) دست يابند. از ديگر روايتشناسان بزرگ كه از 
الگوي پراپ تأثير پذيرفت، گريماست. ساختار پيشنهادي گريما با ساختار پراپ تفاوت 

بنياديني ندارد؛ فقط نامها متفاوت است.  
  

براساس مدل پنجگانة پل الريوي   بندانگشتي 6. تحليل داستان
اين مدل روايي داستان را در توالي زماني آن بررسي ميكند. براساس نظر الريوي، 
شخصيتهاي داستان هميشه بهدنبال حل مشكل و برطرف كردن كمبود خود هستند 
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پي خواهيم برد كه ساختار  بندانگشتي (Larivaille, 1974: 369). با بررسي اجزاي داستان
اين داستان براساس مراحل پنجگانة مدل الريوي نيز قابل بررسي است:  

1. وضعيت اوليه (كمبودي كه به ناهماهنگي منجر ميشود): وضعيت تأسفبرانگيز بندانگشتي 
(ضعف و ناتواني) و بروز قحطي كه سبب از پا درآمدن والدين بندانگشتي در تأمين مخارج او 

و برادرانش ميشود.  
2. محرك، مسبب: گم شدن بندانگشتي و برادرانش در جنگل. 

3. حركت: نجات خود و برادرانش به هر قيمتي. 
4. نتيجه: مرگ دختران غول و از دست دادن دارايي او. 

5. وضعيت پاياني: بازگشت بندانگشتي و برادرانش به خانواده بههمراه ثروت غول و رهايي از 
فقر و تنگدستي.  

با بررسي موازي اين سه روش درمييابيم كه پايه و اساس اين سه مدل يكسان است. اين 
داستان براساس نظر پراپ با «عدم هماهنگي»، طبق نظر الريوي با «وضعيت اوليه» و براساس 
نظر گريما با «فرستنده» آغاز ميشود. همچنين، براساس نظر الريوي با «وضعيت پاياني»، طبق 
نظرية گريما با «دسترسي به شيء مورد تقاضا» و طبق نظر پراپ با «بهدست آوردن دارايي» 
بهپايان ميرسد. درواقع، نظرية پراپ، گريما و الريوي فقط در اسامي متفاوتاند و اساس و 

پاية داستان چيزي جز «برآورده شدن هدف» نيست.  
  

جدول 1: مقايسة بازيگران و شخصيتهاي داستان بندانگشتي ازديدگاه پراپ و گريما 
تطابق با بازيگران پراپ   تقسيمبندي گريما   تقسيمبندي پراپ 

آدم خبيث يا شرير  
قهرمان  

قهرمان قالبي  

مخالف  
فاعل  
مفعول  

آدم خبيث و قهرمان قالبي  
قهرمان  

شخص مورد جستوجو  

  
همچنين، از مقايسة شخصيتهاي پراپ و گريما پي خواهيم برد كه شخصيتهاي اصلي 
اين دو نظريهپرداز يكسان است و فقط در نام و صورت ظاهري متفاوتاند. آنچه ازنظر 
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الريوي اهميت دارد، شخصيتهاي داستان نيست؛ بلكه توالي داستان طبق الگوي پنجگانه 
است. الريوي سير داستان را در رسيدن به تعادل پاياني بررسي ميكند و آنچه براي او اهميت 
دارد، شخصيتهاي اصلي داستان نيست؛ بلكه كنش و واكنشي است كه اين شخصيتها در 

  .(Ibid, 385) سير حوادث داستان و بهمنظور رسيدن به تعادل ثانويه با آن روبهرو ميشوند
 

7. نتيجهگيري  
برپاية نظرية ساختارگرايان، تمام داستانها از طرحي اوليه و بنيادين پيروي ميكنند. همچنين، 
نام و صفات قهرمان داستان تغيير ميكند؛ اما كارها و خويشكاريهايشان تغيير نميكند. به 
بياني ديگر، در قصه كارهاي مشابه به شخصيتهاي مختلف نسبت داده ميشود و به همين 
دليل، پراپ، الريوي و گريما تأكيد دارند آنچه انجام ميشود، بر اينكه چه كسي آن را انجام 

ميدهد و چگونه انجام ميشود بايد مقدم باشد. 
ازلحاظ ريختشناسي، ميتوان قصه را دراصطالح، بسط و تطوري دانست كه از شرارت يا 
كمبود و نياز شروع ميشود و با گذشتن از خويشكاريهاي ميانجي، به ازدواج يا به 
خويشكاريهاي ديگري ميانجامد كه بهعنوان سرانجام و خاتمة قصه بهكار گرفته شده است. 
اگر اين تعريف قصه را اينگونه خالصه كنيم كه قصه بسط و تطوري است كه از شرارت آغاز 
ميشود، خويشكاريهاي ميانجي را پشت سر ميگذارد و به خويشكاري پاياني ميرسد، 

درواقع به الگوي كهن روايت رسيدهايم؛ يعني آرامش، گرهافكني، تعليق و گرهگشايي.   
نوشتة شارل پرو، برمبناي  بندانگشتي از آنچه بحث شد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه داستان
نظرية والديمير پراپ، داستاني با دو حركت و با نتيجهاي مشترك است. داستاني كه از كمبود مالي 
خانوادهاي تهيدست شروع ميشود و پس از طي مراحل مياني توسط قهرمان، پايان خوشي دارد. از 
31 خويشكاري مطرحشده توسط پراپ، 16 خويشكاري در اين داستان زياد بهچشم نميخورد و 
اين مطلبي است كه خود پراپ نيز به آن اشاره كرده است: «هيچ قصهاي يافت نميشود كه تمام اين 
سي و يك خويشكاري در آن بهكار رفته باشد». درواقع، نبود يك يا چند خويشكاري به ساختمان 
بندانگشتي، نشاندهندة سليقة نويسنده  قصه خللي وارد نميكند. تعداد كم خويشكاريها در داستان

در طراحي ساختاري ساده و قابل فهم براي كودكان است.  
از بررسي اين داستان براساس نظرية پراپ، گريما و الريوي دريافتيم كه كه اين سه روش 
درواقع صورتهاي متفاوت يك نظرية كلي هستند و آنچه در ديدگاه اين نظريهپردازان 
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متفاوت است، فقط نام و مشخصات اجزاي اصلي داستان است و اساس و پاية داستان- كه 
همان حركت و يا كاركرد است و جزء جداناپذير داستان- در ديدگاه اين سه نويسنده يكسان 
است و داستان نتيجة كنش و واكنشهاي متعددي است كه سرانجام به هدف غايي ميرسد. 
اين حركت، طبق نظرية الريوي گاه بهصورت خطي و مستقيم و گاه نيز براساس نظرية پراپ و 

گريما بهصورت غيرخطي دنبال ميشود.  
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