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 چکیده

از هانس کریستین آندرسن با داستانی به همین نام از محمدرضاا شامس    «آدم برفی»این مقاله به بررسی تطبیقی داستان 
محمدرضا شمس باازآفرینی  « آدم برفی»پردازد. هدف این مقاله برای رسیدن به پاسخ این پرسش است که آیا داستان می

ناصر داساتانی از  آندرسن است یا خیر. این بررسی به صورت مقایسه تطبیقی بر اساس ع« آدم برفی»یا بازنویسی داستان 
پردازی و همچنین رویکرد ساختارگرایی صورت گرفته است. مایه، طرح داستان و شخصیتجمله؛ فضا، موضوع و درون

محمدرضا شمس نسخه بازآفرینی همان داستان آندرسن است به ایان  » آدم برفی»در نهایت با کشف این نکته که داستان 
اندرسن فقا  در ایان زمیناه    کریستینی داستان نویسی از هانسس در حیطهنتیجه رسیدیم که تاثیرپذیری محمدرضا شم

های آندرسن  های آندرسن و همچنین شگردهای زبانی خاص داستانهای دیگر داستاننبوده و نامبرده از اسامی شخصیت
همچناین   هایش اساتااده کارده اسات.هر دو نویسانده در خلا  و     دهی مضمون داستانگیری و جهتنیز در جهت بهره

اند با این تااوت که خالقیت و تاکر حاکم بر داساتان آندرسان در قیااس باا     بازآفرینی این داستان از نمادها مدد گرفته
   تر و چالش برانگیزتر است.شمس بسیار قوی
 محمدرضا شمس، هانس کریستین آندرسن، آدم برفی، ادبیات تطبیقیواژگان کلیدی: 

 
 . مقدمه1
ام شده توسط نگارندگان، در ارتباط باا بررسای تیبی ای ر اار رندرساص باا راگد ب رنگای           های انج طبق بررسی .1

زنه ای تحت عنوان بررسی تیبی ی داستان رتشهایی ارائه شده است هگچنیص م الهاهلل م تدی م الههگچنیص فضل
هاای اندرساص باا     شا  اماا تااننون در ماورد م ایصاه   اه      جاد  از مجگوعه داستان هزار یکرندرسص با چراغ

 111ی محگدرضا شگس پژ هشی رورت نگرفته اسات.از رنجاایی محگدرضاا شاگس متارجم یاک مجگوعاه       
ی بزرگی چون رندرسص در داساتان سارایی   ی نویصندهداستانی از رندرسص است شکی نیصت نه ر ش   اندیشه

یا  شااناسی شاات یت در    ت» ای تحات عناوان   تا یر نبوده است. نگارنادگان باا میال اه پایاان ناماه     شگس بی
های داستانی خود   هگچنیص به نار باردن  دریافتند نه محگدرضا شگس در خلق شت یت« های رنادرسص   اّه

ها از رندرسص تا یر گرفته است. لذا ت گیم بر رن شد نه به بررسای  ادبیات زبانی خاص، در ر ایت نردن داستان
بایص هار د    « ردم برفای »بررسی متوجه شدیم داستانی تحت عنوان های مورد ایص م م بپردازیم   از میان داستان

 پردازد.نویصنده مشترک است. لذا م اله جاری به بررسی ایص د  داستان به رورت م ایصه تیبی ی می
 
 بازنویسی و بازآفرینی .2

جام ه  ابال درک   ها نیز برای  شر عگوماز رنجایی نه متون ن ص برای نصل امر ز ناشناس هصتند   زبان نوشتاری رن
ای  ابل درک برای نصال امار ز   نیصت لذا افرادی ازجگله نویصندگان   مترجگان ت گیم گرفتند ایص متون را به گونه
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گویند زنده نگه دارند.چنانچه هگان متص ادبی به زبانی شیوا   رساتر به زبان امر ز برگردانده شود به رن بازنویصی می
ای دیگر به مایه   موضوع را به گونهیصی رن متون خال یت خاری به خرج دهد   در ناما چنانچه نویصنده در بازنو

در ر ش بازرفرینی با تغییار موضاوع   بارهم زدن    »گویند.در ت ریف بازرفرینی رمده: نتیجه رساند به رن بازرفرینی می
ایی نه بازرفریص در ا ر پیشایص  ه شود نه با هگه تغییرات   دگرگونی چارچوب داستان  بلی، داستان جدیدی خلق می

ای نه با رن،  گونه هایی از ا ر گذشته در ا ر جدید ا   ابل مشاهده   درک است. به نند، یک نوع رگه   نشانه ایجاد می
 (.181-183:1271پایور، «)شود. ی ا ر پیشیص در ذهص متاط  زنده می نشانه یاد   خاطره

مایه   موضوع یک داستان برای خلق داساتانی دیگار اسات. ایاص ر ش     ده از بصها استفاای دیگر از بازرفرینیاما گونه
هاای دیگاران   هاایی از داساتان  گاه مگکص است به هیچ عنوان مربوط به  دما نباشد بلکه در ع ر حاضر نیز بازرفرینی

-تر نباشد د رهی ارل خود ارزشگندتر   خال انهرورت گرفته است. چنانچه داستان بازرفرینی شده نصبت به نصته

تواند جایگاه خود را در جام ه ادبی حفا  نناد. در بررسای انجاام شاده در م الاه       رسد   نگیی ز الش ز د فرا می
های محگدرضا شگس جاای گرفتاه   جاری   د داریم نشف ننیم داستان مورد نظر به چه نحوی در مجگوعه داستان

دتر است یا خیر؟ ریا داساتان ماورد نظار توانصاته منجار باه       است.ریا داستان شگس نصبت به داستان رندرسص ارزشگن
 هایی داشته است.ها   یا برتریاش باشد   در ن ایت اینکه داستان جدید چه ناستینص  جایزه ادبی برای نویصنده

اری زمانی نه بازرفرینی   بازنویصی جایگاه خود را بدست ر رد برای شناساندن اینکه چه ر اری ارل هصتند   چه ر 
ست، ادبیاات تیبی ای بوجاود    ی فرهنگی راح  ارلی یک ا ر ادبیت لیدی   اینکه ا لیص بار ندام نشور   یا حوزه

هاای فرهنگای      بررسی تیبی ی   بینامتنی ابزاری است نه میازان تفااهم  ” رمد.در رابیه با ادبیات تیبی ی رمده است:
( از  اژة comparer(   م ااد  فرانصاوی )  comparativeبررسای تیبی ای )  »دهاد.   ارالت ر ار ادبی را نشان مای 

باه م ناای ت ی اه     parerالتیص به م نای مشترک   با هم   ف ل  cumیا  com ند  ( با پیشcomparativusیونانی)
است. از ایص منظر د  ا ر هنگامی مورد بررسی تیبی ی  ارار   شده به م نای مصا ی گرفته  parنردن   تج یز نردن یا 

« منظور میال ه در م ابال   نناار هام  ارار گیرناد.      رند نه د  خاستگاه فرهنگی   زبانی مجزا داشته باشند   به گی می
 (.32-11: 1271)ن.ک. نامور میلق، 

دیگار   د ران ا تبااس،    هاا در سااحت یاک    ادبی ات تیبی ی مح و  ننکاش   نا ش در ع ر حضور ا وام   ملّات 
 ار ادبی است.ترجگه   حتّی تجا ز به حریم ر 

.م( در ننگرة ج انی ادبی ات تیبی ی پاریس، بر د  م وله   گرایشِ ن د   ادبی اات تیبی ای تینیاد گردیاد:     1787سا  )
نتصت، بررسی تی یر هنرمند بر هنر ملّت   فرهنگ غیر از ملّت   فرهنگ خود   دیگری، تح یق بر ر ار یک هنرمناد  

 (22-23، 1277هنر بیگانه در ر ارش ر شص گردد. )ن.ک.محگ دی:  های تی یرپذیری از ای نه جنبه گونه به
 
 های شمس از آندرسن:تاثیرپذیری .9

ی یک د  ده ا ر داستانی از رندرسص دست هگانگونه نه در م دمه اشاره نردیم محگدرضا شگس در ترجگه مجگوعه
 اند. ر بودههای ا  موهایی در داستانها در نوشتص   خلق شت یتداشته است. ایص ترجگه

به عنوان نگونه به نار بردن اسامی خاری چون اسباب   ا ا یه منز ، اسباب رشپزخانه هگچون نارد   چنگا ، دیاگ  
ها ی به نارگیری رن  دیگچه، نخ   سوزن، فنجان   ن لبکی...هگچنیص استفاده از موجوداتی چون جص   پری   نحوه

ها را عامل ناازایی خاود   بر است نه جصماجرای درختی بی« وداده   درختجص ب»در داستان، به عنوان نگونه داستان 
های رندرسص زیااد داریام از   شتابد. از ایص نوع در داستانداند اما هگیص جص ن ش مثبتی دارد   به یاری درخت میمی

تان خلاق  نه رندرسص ن ش جص را در نگک ناردن باه شت ایت داسا    « جص رز»  داستان « جص   بانو»جگله داستان 
 نرده است.
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-است.در ایص داستان شگس رینه« هارینه»ای بازرفرینی نرده داستان داستان دیگری نه شگس رن را به رورت خال انه

دهد   به جاای  ی عرفانی   مثبت میرا عاریه گرفته   به رن با خال یتی خاص جنبه« ی برفیملکه»ی شییان داستان 
رای ن ش منفی استفاده نرده   خال یت ایص داستان بارعکس داساتان رندرساص ایاص     شییان   ملکه برفی از هیوالها ب
شود اما در داستان ر ند   پصرک منفی میی شییان در چشم پصرک فر  میهای رینهاست نه در داستان رندرسص تکه

 شوند هیوالها خودشان را در رن ببینند   متواری شوند.ها باعث میها هگان تکه رینهرینه
   ه رشد   تکامال   رماان   »ای به مف وم رینه   نگاد رن داشته باشیم. بر اساس ایص با ر نه: در اینجا بد نیصت اشاره

« جز توس ه   تکامال  جاودی انصاان نیصات.     هدف عرفان چیزی به »(   117: 1212)براهنی، « در طو  زمان است.
هاا نیاز باشایم      عرفانی در خال  تیبیاق   م ایصاق    اه    های نوشیم ناشف رگه ( در ایص میان می87: 1211)یثربی، 

می باشاد ناه    "رئینه"مولوی در بیان نکات   لیایف عرفانی از نگادهای بصیاری ب ره جصته است.یکی از ایص نگادها 
ه موالنا از رن برای تجلی اسرار ال ی نگونه ها دارد. رئینه ای نه در پاره ای ماوارد خاود ذات ا ادس ال ای بیاان شاد      

مثل د  چون رینه است   مثل لوح محفوظ چون رینه. نه رورت »است.   در ف ل دهم نیگیای س ادت می خوانیم:
هگه موجودات در  ی است.چنانکه رورت ها از یک اینه در دیگر افتد چون در م ابله رن بداری هگچنایص راورت   

 (01:1201غزالی، «)ود.ها از لوح محفوظ در د  پیدا رید، چون رافی شود از محصوسات فارغ ش
ریناه بارای رااحبان    »ها دانصته   رن را حال  مشاکالت عرفاانی مای داناد:    عیص ال ضات در نگریصتص به رینه فایده 

ب یرت عبرتی بزرگ است، نصی نه در رینه بنگرد   بصیاری از مشکالتش حل نشود، شایصاته نیصات ناه از گار ه     
در رینه ننگریصت مگر انکه اشکال ایی عظیم خارد ا  را فارا گرفات       خردمندان به شگار رید.به عگرم سوگند عا لی

( 118:1287)هگادانی،  « در امور ر شص به شک   تردید افتاد، با  جود ایص مشکالت بصیاری نیز بارای ا  حال شاد.   
ی ی نیکی   بدی ناه جاای داشات باه خااطر اساتفاده       رئینه مظ ر، جلوه   نگاد حق   ح ی ت است. من کس نننده

 شگس از ایص ابزار   شباهتش با رنچه رندرسص بکار برده پی ببریم.
رندرسص « سرگیص غلتان»نام داستان توان اشاره نرد نه د ی اً هممی« پشکل غلتان»های دیگر به داستان از جگله داستان

لتان رندرسص شتص ها نامالً متفا تند. شت یت سرگیص غمایهست.طرح   در ناست. منت ا اسم داستان ف ط ت لیدی
ای باه نال بشار    ست نه ادعای زیادی دارد اما شت یت پشکل گردان داستان شاگس ط ناه  عارینار   بیمغر ر بی

 است نه دنیا ی نی سرگیص محل زاد    لد رن است.
 توان به تا یرات زبانی رن اشاره نرد.های شگس از رندرسص میاز دیگر تا یرپذیری

خاری را به رورت تکراری  بینیم نه رندرسص نلگات مشابهایص عادت نوشتاری را مرت  میهای رندرسص در داستان
ای اناد هبار سار داد:   پرچیص پیر چوبی جرق جرق نرد   ترانه»خوانیم:نند. به عنوان نگونه میپشت سرهم تکرار می

 (  222: 1212رندرسص، «)ترق تر ق، جرق   جرق نار تگام است. 
هاایش از ایاص   شوند.شاگس نیاز در داساتان   هاای رندرساص دیاده مای    به ت داد زیااد در داساتان   اینگونه اریالحات

لرزیاد  اش نزدیک شدند. اسکلت تیریک تیریک مای ها بهسگ»خوانیم:اریالحات استفاده نرده است. ازایص جگله می
 (13: 1217شگس، «)خورد.هایش چرق چرق به هم می  استتوان
 (81: 1212شگس، «)را گرفت   چریک چریک اشک ریتت. نارر پوست پیاز:»هگچنیص 

ردم »های شگس تن ا داستانی نه بیشتریص تا یر رریح را به نصبت ساایر ر اار دیگار داشاته داساتان      اما از بیص داستان
ننایم   ساپس باه    ای از داستان رندرسص پرداخته، رن را ن د   تحلیل مای است. در ذیل ابتدا به ت ریف خالره« برفی

-گیاری ن اایی مای   پردازیم در ن ایت م ایصه تیبی ی د  داستان را انجام داده   به نتیجهشگس می« ردم برفی»استان د

 پردازیم.
 
 خالصه داستان آدم برفی آندرسن .4

 ای است نه بیص یک سگ خانهدهد.ماجرا در  ا ع مناظرهایص داستان ماجرای زندگی نوتاه یک ردم برفی را نشان می
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رید؟ علتش ایص است ناه در  گیرد.یک ردم برفی نه تازه متولد شده چرا از خورشید بدش میبا ردم برفی رورت می 
ی ی ساگ راداگرفته  زند. ا  عاشق سرد شدن هواست ا  نم نم باا محایط اطاراف خاود بوسایله     چشگانش ز  می

به هرجا دلش خواست بر د اما ساگ باه    شود.ررز ی ردم برفی ایص است نه بتواند  دم بزند  راح  خانه رشنا می
تواند باعث حرنت تو بشاود. ا  در حایص رشانایی باا     گوید خورشید هگان نصی نه از ا  ر ی گردانی ف ط میا  می

اش با بتاری برای ا  شود. سگ نه از ر زهای هم نشینیاطراف متوجه حضور یک بتاری در زیر زمیص رن خانه می
شود.ردم برفی تن اا عشا ش دیاد زدن باه     ی بتاری مید نه بدجور د  ردم برفی شیفتهشوها نرده متوجه میرحبت
شود ب اار رماده   یاک    شود نه متوجه نگیی اتا ی است نه بتاری نشصته است، رن  در سانت   غگگیص میپنجره

بیناد  اری را مای ماند.سگ نه سیخ بتر ز از ا  هیچ چیز جز یک سیخ بتاری نه تیرنی برای ساختنش بود با ی نگی
 (211: 1212شود چرا ردم برفی رن در عاشق بتاری بود.)رندرسص، رن زمان است نه متوجه می

 تحلیل داستان :
افتاد.مو  یت زماانی ر ز   : فضای داستان غریبانه   ماجرا در بیر ن یک خانه م گولی در ف ل زمصتان اتفاق مای فضا

 است.   
، داناای نال نامحاد د       یک داستان مصت ل تشکیل شده است، را ی داساتان ازنظر طرح   ساختار ر ایتی، از  طرح:
 دارای پیرنگی بصته است.  داستان

هاا    اش به خاطرِ عشق مردن   نشش به ریشهمایهمایه: موضوع ایص داستان در مورد عشق   در ن  در نموضوع: 
 دهد.ارالت را نشان می

ر ایص داستان، یکی سگ   دیگری ردم برفی، به تن ایی ایص داساتان را  : د  شت ی ت م م دپردازی و گاتگوشخصیّت
 شت ی ت محور است.هر د  شت ی ت از نوع نگادیص هصتند. برند. در  ا ع یک داستانپیش می

های زحگت نشیده   نگ بان است نه یک بار به خاطر اینکه از ح ش دفاع نارده ماورد تنبیاه  ا اع     سگ نگاد انصان
ننان در سرمای ستت زمصتان مجبوراست با مشا ت زنادگی را بگذراناد. ا  شت ای تی     خسای خسهشده   با سین

:” هاای شت ایت رماده     برفی تازه به دنیا رمده است. در ت صایم بنادی  رازی خوب برای ردممثبت   ایصتا دارد   هم
گاوییم.هیچ  رن شت ایت ایصاتا مای   زمانی نه شت یت در پایان داستان هگانی باشد نه در ابتدای داستان بوده ما به 

هایی نه در پایان   اه در م ایصاه باا    شود ایص شت یت تغییرنرده   یا دگرگون شود. به شت یتاتفا ی باعث نگی
، مصاتور،  10:1281گویند. )رک.میررااد ی،  شوند، شت یت پویا میابتدای   ه دگرگون شده   به نوعی متحو  می

27:1270) 
داناد  لای در   ت ی تی نگادیص   پویاست. ا  در ابتدای داستان به دنیا رمده   هیچ چیاز نگای  شت ی ت ردم برفی اما ش

ر د.ا  شت ی ت ارلی ایص داستان را دارد. د ست دارد با هگاه رشانا   انت ای داستان با  لبی غگگیص  عاشق از دنیا می
هاایی اسات ناه    ه است. ا  نگاد انصاان بشود   سر از هگه چیز در بیا رد مثل هگصایه جدیدی نه تازه  ارد محل شد

اند.  اینکه یا در جای بدی باه دنیاا   ی خوب   گرمی داشتهاگرچه ظاهرشان سرد   بی ر ح است اما ریشه   گذشته
اند   یا در زمان نامناسبی، هر چه هصت حصرت است   سکوت   در انت ا مرگی تادریجی در حاا  ساجود در    رمده

داستان د ست دارد راه بر د   خودش محیط اطراف را تجربه نند، ا  هگچنیص از ناور   پیشگاه عشق.ردم برفی در ایص
تاوانم از جاایم بجنابم   راه    پرساد چگوناه مای   ساوزاند، از ساگ مای   خورشید گریزان است، زیرا چشگانش را مای 

 گوید:بر م؟سگ به ا  می
ار را با پدر   پیرارسا  با پدربزرگ تاو انجاام   دهد.زمصتان پارسا  دیدم نه چیور ایص نرفتاب راه رفتص را یادت می»

نند  لی در ن ایات هگاان باعاث    ( رفتاب در  ا ع ح ی ت زندگی است، رنچه نه انصان از ا  فرار می211هگان:«)داد
ای هگاناا خورشاید   مااه هصاتند.از     م گتریص شت ی ت اسیوره:»شود.در مورد رفتاب رماده است تغییر   تحولش می
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-م ارّک «)شاوند ی ناهید مربوط میی اساطیر به حرنات خورشید، ماه   ستارهن مکت  بابل شناسی، هگهنظر طرفدارا

 (23: 1212نژاد، 
نند نه حرنت نردن ردم برفی با نگک خورشید امکان پذیراست.رندرسص در ایص جا در هگیص داستان سگ، اشاره می

 ت.ای برای خلق داستان استفاده نرده اساز مفاهیم اسیوره
ای عجی    غیر ابل درک برای سگ پیار خاناه اسات. عشاق ردم     اما ماجرای د  بصتص ردم برفی به اجاق خانه رابیه

برفی به بتاری عش ی محا  است، ایص عشق رن  در غیر ابل  بو  است نه اگر دمی به هم برساند ردم برفای دیگار    
 اش!حل شدن در محبوب د ست داشتنی  جود نتواهد داشت.به راستی عشق مگر چیزی جز ایص است؟ ذ ب  

اند چیازی  بیند تیرنی نه ردم برفی را بر اساس رن ساختهسگ پیر پس از رسیدن ب ار   رب شدن ردم برفی   تی می 
 گوید:نیصت جز سیخ اجاق، با خود می

-حاریکش مای  برفی سیخ بتاری بود   هگیص بود ناه ت ف گم نه چرا چنیص نششی به بتاری داشت.تص ردمحاال می»

 (  212)هگان:« نرد.حاال دیگر نار از نار گذشته است.عوم! عوم!
الگویی از عشق در ی بتاری بود   ایص حالتی در در ن ردم برفی بوجود ر رده بود نه گویی ن صسیخ بتاری دلبصته

 ردا درر رده بود.برفی، ترق ترق به های بلوریص   سرد ردمنشینی با بتاری را، در سلو تص ا  گرمای عشق   هم
بتااری دیاواری، ناوعی راه میاان د  ج اان اسات.بتاری دیاواری،        :»ای رماده  در رابیه با بتاری از نظار اسایوره  

ی بر راری ارتباط میان رسگان   زمیص   د زخ اسات  اجاق=محور ج ان   حد  فارل میان د  مرتبه   بنابرایص  سیله
الیااده،  «)ح   ر ان بشر مدرنِ سترده از  داست، محفوظ مانده اسات. ن ص هنوز درر   شگفت رنکه ایص ت ویر خیا 

1212 :11) 
رندرسص در ایص داستان با ایص د  شت ی ت نگادیص داستانی برای بزرگصاالن نوشته اگرچه ظاهری نودناناه   تگثیلای   

د ن عشق چیازی نیصات   گوید بیایید عاش انه زندگی ننیم چرا نه زندگی بگوید، میدارد،  لی ازعگرنوتاه ستص می
 نشاند.جز تلگباری از برف   سرما نه زندگی را در ناامیدی به ت ویر می

 
 خالصه داستان آدم برفی شمس: .5

ردم برفی عاشق یک بتاری شده بود نه رتشش خیلی تند بود   چرق چرق می سوخت.با هگان نگاه ا   هم عاشاق  
م دمات نار فراهم شد   در یک ش  سارد، ناالغ پیار تگیزتاریص     رمد.پس شده بود. البته بتاری هم از ا  بدش نگی

ی بتاری رفت   ا  را بارای ردم برفای خواساتگاری نارد. بتااری باا نگاا  میال         لباس سیاهش را پوشید، به خانه
بارید باهم عر سای نردناد.بتاری باا    تریص ش  سا  نه برف تند   بی امانی میپذیرفت. رن ا در سردتریص   طوالنی

باا  ”ها ب د از سه بار   ب د از اینکه رفت گل بچیند   گالب بیا رد گفت:رتشش خیلی تند بود مثل هگه عر س رنکه
رن   ت هگه نل نشیدند   دست زدند   ر ی سر عر س   داماد سکه   ن ل پاشایدند. ب اد   “ ترها بله!اجازه بزرگ

-ها   نوچه   پس نوچهدند. بوق زدند   توی خیاباناز رن عر س   داماد را سوار ماشیص نردند   بوق ننان راه افتا

اش ها رفتند.ب د...رتش عر س خانم به  دری تند بود نه ر ا داماد رب شد   ف ط د  چشام زغاالی   بینای هاویجی    
 (11: 1277ماند.)شگس، 
 تحلیل داستان:

 فضا: فضای داستان فضایی شاد   عاش انه است. داستان در ش  اتفاق می افتد.  
ازنظر طرح   ساختار ر ایتی، از یک داستان مصت ل تشکیل شده است، را ی داساتان، داناای نال نامحاد د        طرح:

 داستان دارای پیرنگی بصته است.
 اش، در راه عشق مردن است.مایهمایه: موضوع ایص داستان در مورد عشق   در نموضوع   در ن
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تشکیل شاده اسات. شت ایت ردم برفای ناه جنصایتش        : ایص داستان از سه شت یتپردازی و گاتگوشخصیّت-2
ی رسایدن رن د   توسط نویصنده مرد مشتص شده است.شت یت بتاری نه زن است   شت یت نالغ نه  اسایه 

 به یکدیگر است.
هگان طور نه در باب شت یت ردم برفی در داستان رندرساص گفتایم ردم برفای شت ایتی نگاادیص دارد ا  در ایاص       

ارلی است   محور داستان بر ر ی عگلکردش می چرخد.ردم برفی در  ا ع نگاد یک انصان باه  داستان نیز شت یت 
شود اماا  اریالح سرد   بی انگیزه است نه با دیدن شت ی نامالً متالف  یژگی شت یتی خودش سریع عاشق می

ا ع نوعی عشاق مگناوع   تواند منجر به مرگش شود چرا نه عشق ایص د  به هم در  داند ایص عشق تا چه  در مینگی
است.شت یت بتاری نیز به عنوان ن ش م ابل ردم برفی شت یتی نگادیص دارد. ا  نیز پر عیاش   داغ اسات بارای    

تر از خودش نیاز دارد در  ا ع رن د  در ظاهر الزم   ملز م هم هصتند اما در ح ی ت ف اط  ررامش به موجودی خنک
 ست؟ی پیوندشان مرگ دیگریعث پیوند د  موجود شود نه نتیجهزنند. چه نصی می تواند بابه هم ضربه می

هاای تگاام عاالم، ناالغ   زاغ، یااران         در اساطیر     ه:»گیرد. در مورد نالغ رمده ایص  ظیفه را نالغ به ع ده می
دایان   ای میاانجی بایص خا    اند. در رئیص میترا، ناالغ، پیکای م ادس، فرشاته     شده یا ران هوشگند مردم متگدن شناخته

دانصاتند    رن پیش در ایصلند، مردم هنوز با ر داشتند نه غارغار   پر از نالغان بر نصاانی ناه مای    مردمان بود. تا نیم
ریند نالغاان   تواند نرد. ایص م نای رمزی خوش ی اسرار را فاش می چگونه باید رن بانگ   پر از را شنید   دید، هگه

اناد. در اسااطیر شاگا      ی ن شی است نه مانندهای رنان در اساطیر داشاته  بازمانده  دیگر پرندگان سیاه فام، یادگار   
: 1270دالشاو،   «)رگاهانناد.  تواند برایشاان ساودمند باشاد، مای     های ژرمنی، نالغان مردمان را ازرنچه می ار پا     ه

100-108 ) 
می دانند. ناالغ در سافر رفارینش نگااد     نالغ را پیک ال ی نیز » هگچنیص در فرهنگ نگادها در مورد نالغ رمده است:

)شاوالیه،  « مآ  اندیشی   هوشیاری ست. ا  ب د از طوفان نوح مامور شد تا ببیند رب از زمیص خشاک شاده یاا ناه !     
“ نگاد  جدان نامال، ررز    مارگ  ”(   یا نالغ 72: 1212ها ، «)نالغ سیاه نگاد شییان است»( هگچنیص 773: 1277

ی مینوی رماز هاوش، مشاا رت شااهان، پیشاوا         فام در مرتبه ای، نالغ سیه رندگان اسیوره)هگان(، در رمزشناسی پ
شاناختی، رهباری    ی ال امات ر حی   م نوی اسات   در م ناای ر ان   رهبر  بایل   نگاد تگدن ساز بزرگ در مرحله

ها  نالغ میتونه هم پیک مارگ  ( به ایص ترتی  از دید 181: 1270ی ا وام را بر ع ده دارد. )ر.ک.دالشو،  خیرخواهانه
جا نیز نالغ پیاک خواساتگاری ردم برفای باه     باشه هم نگاد شییان نه انصان ر  با عشق مگنوع فری  داد.پس در ایص

 سوی بتاری است.
 خوانیم رنچه از ردم برفی به جا ماند یک جفت چشم زغالی   یک دماغ هویجی بود.در پایان داستان می

های زغالی نصبت دهیم نه  ابصتگی خاری توانیم به چشماش به بتاری را میفی   علت عال هجا نگاه ردم بردر ایص
 اند.  دادهبه بتاری از خود نشان 

نال  گیرد   ماجراها از عاشق شدن تا ماردن ردم برفای توساط داناای    در ایص داستان هیچ گونه گفتگویی رورت نگی
 شوند.ر ایت می

 
 ناصر داستانی:مقایسه داستان ها از لحاظ ع .1

 دهیم.داستان ردم برفی را با توجه به شش مورد از عنارر داستانی مورد تحلیل تیبی ی  رار می
-ای دارد.ت ویرسازی فضا محیط خارج یک خانه را نشان مای داستان رندرسص فضای خاص متفکرانه   غریبانهفضا: 

 ه بر اینکاه شااهد عباور   مار ر رهگاذران اسات       ای نه مگلو از برف است   ردم برفی داستان عالدهد.حیاط خانه
 افتد.چشگش از بتاری موجود در زیرزمیص خانه هم د ر نگی
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-ها رن هم به رسام عر سای  ست نه از عاشق شدن ردم برفی تا مراسم عر سی رنفضای داستان شگس فضای شادی

خواناد ردم برفای   وانناده ف اط مای   گیرد. ت ویرسازی فضایی در ایص داستان  جود ندارد   خهای ایرانی رورت می
 عاشااق بتاااری شااد اینکااه نجااا   چگونااه باااهم رشاانا شاادند گویااا مااد نظاار نویصاانده نبااوده اساات.            

های علت م لولی ر ند ی رشنایی   رابیهلحظهتری برخوردار است. داستان لحظهداستان رندرسص از طرح  وی طرح:
ماناد نشاان   ر پایان ف ط یک سیخ بتاری از ردم برفی باا ی مای  دهند.اینکه دعاشق شدن ردم برفی با بتاری نشان می

ها برای دلبصتگی د  طرف یک  ضایه عاشا انه اسات.در    ها   به اریالح جوشش خونی عگق   ارتباط ریشهدهنده
اناد. چراناه   ی بتااری شاده  حالی نه در داستان شگس شاید نگتر نصی پی ببرد نه چشگ ای زغالی ردم برفی شیفته

-شود.را ی داناای صت نه فاش شود   بر خواننده هیچ هیجانی از اینکه علت عاشق شدن چه بوده  ارد نگیرازی نی

 نل   پیرنگ نیز پیرنگی بصته است.
دهاد   خوانناده را   طرح داستان شگس طرحی ساده تر است. ماجرا هگان ابتدا عاشق شادن ردم برفای را نشاان مای    

زدگی نه نویصنده را باا یاک داساتان بصایار نوتااه )نگینه(باه       جیل   شتابرساند. نوعی ت یکصره به ارل ماجرا می
 نشاند.ای میسرانجام چنیص رابیه
دهاد.در  مایه نیز جان دادن در راه عشق را نشاان مای  :در هر د  داستان موضوع عشق است.در نمایهموضوع و درون

 ودات دارنااد پرداختااه شااده اساات.الگااوی موجااهااا   ن ااصهااایی نااه اشاااره بااه ریشااههاار د  داسااتان شت اایت
ر ی به سوی مضاگون داساتان   :داستان رندرسص با گفتگوی ردم برفی با سگ   سپس پیشپردازی و گاتگوشخصیت

پرساد. د سات دارد راه بار د      ی جصتجوگری دارد از هگه چیز   هگه نس مای گیرد. ردم برفی ر حیهرورت می
هاای ماب م   راز گاره واند   ایص سگ است ناه باه عناوان شت ایت هام     تخودش پاسخ ایص سواالت را بیابد اما نگی

نند. ب د از توضایحاتی  شود بلکه از بتاری ت ریف میدهد. سگ باعث رشناییش با بتاری نگیسواالتش را پاسخ می
-شود. ا  به  را  نگای زند   ف ط خیره به بتاری غرق در احصاس مینه راجع به بتاری میشنود دیگر حرفی نگی

شاود    شود   رن زمان نه رّب شد درست ف ل دیگری شار ع مای  ذره رب میسد بلکه از رتش د ری عش ش ذرهر
تواند  را  ابدی ا  باشد   ایص تیرک  سط بادن  زند نه در بیص داستان میای را برای ا  ر م میب ار، زندگی د باره

اش را باه بتااری نشاان    ست نه  ابصتگی ناخواستها  نه چون ستون ف راتی ا  را سرپا نگه داشته است هگان چیزی
دهد. گویی برگشت هگه چیز به ارل خویش است. ایص میل  موید   یادر ر ایاص اسات ناه در  اررن ناریم در      می

هرنصی نو ” ریات متتلف بارها اشاره شده است) انا هلل   انا الیه راج ون( هگچنیص یاد ر ر ایص بیت از مولوی است:
سات ناه از رن رماده اسات. اماا      هرنس به سوی رن جاایی “رل خویش/بازجوید ر زگار  رل خویشد ر ماند از ا

توان در دهد. نگیداستان شگس نه بازهم برای متاط  نودک است بیشتر جنبه تفریح   شادباشی به نودک ارائه می
اده دید   گاویی رساالت   ی خاص تربیتی را نه رندرسص برای خلق ردم برفی از خود نشان دداستان شگس رن ذغدغه

ی جنبه فاانتزی   رمانتیاک مااجرا اسات تاا اینکاه بتواهاد چیاز دیگاری باه خوانناده            نویصنده بیشتر نشان دهنده
شود ر ایی نه برای رسایدن ایاص   نند   نالغ میبیاموزد.شت یت سگ در داستان شگس جایش را با نالغ عوض می

-ها در داستان شگس داستان را حاد ه محورتر نشان میبیص شت یت زند. عدم  جود گفتگود  دلداده رستیص باال می

 دهد تا شت یت محور.
 پردازیم.در جدول زیر به شرح مختصر و مهم این تطاب  می
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تااااریخ و  نام داستان
اصااااالت 

 داستان

های  شخصیت
 داستان

اصل

 ی/

 /فرعی/

 مقابل/

-هم

 راز/

 گریاری

 خصوصاایت اخالقاای 
 شخصیت

ایسااتا/ 
 پویا

مضااامون و 
 درون مایه

پایااااان 
 داستان

 یآدم برفاا
)آندرسن(

  
  
  

 13 قرن

 نساااااخه
 یاصل

 در
مجموعاااه 

 های¬قصه
 انیاااااپر

هاااااانس 
 نیساااتیکر

 آندرسن

 

 یآدم برف
 
 
 

 سگ
 
 
 

 اجاق

 اصلی

 

همراز/ 

 مقابل

 

 

 فرعی

 
ننجکا  

/جصتجوگر/متفکر/عاشق/ 
 خجالتی/م ربان

 

 رحبت/هم

 رگیگی/م ربان/رگاه
 

 

 منف ل
 

 
 پویا
 
 
 

 ایستا
 
 
 

 ایستا

عشاااااااااق 
 نامت اااااارف/
میل   نشاش  
بااااه ریشااااه 
ها/دلااادادگی 

در 
سااکوت/مرگ 

   در راه عشق

ماارگ ردم 
برفااای در 
تن ااایی   
ساااکوت 
عاشااا انه 

 )نانامی(

ردم برفااای 
 )شگس(

 31 ااااارن 
نصااااااته 
 باااازرفرینی
در مجگوعه 
ذاسااااااتان 

بادننااک   ”
 “اس  ربای 

محگدرضااا 
 شگس

 
 ردم برفی

 
 
 

 نالغ
 
 
 
 

 اجاق
 

 

 ارلی

 

 

 یاریگر

 

 

 فابل

 

 
عاشااق   مشتاق/داشااتص  

 حس مردانه
 
 

  اسیه/ خواستگار
 
 
 

گارم   د ساات داشااتنی،  
م شوق/داشاااتص حاااس  

 زنانه

 
 پویا
 
 
 

 ایستا
 
 
 

 ایستا

 
 

عشاااااااااق 
 نامت اااااارف/
خواساااتگاری 
رفتص/عر سی 
باااه ساااابک  
 ایرانی/ازد اج/
مااارگ در راه 

 عشق

 
 
 
 
 

ماارگ ردم 
برفااای در 
ا ر  را  

 م شوق

 
 
 ساختار گرایی در تطبی  دو داستان:رویکرد  .7

ها از ج ت ساختگانشاان از یاک ناوع     های پریان، تگامی   ه شناسی   ه میابق نظریه ساختارگرای پراپ در ریتت
ناری( گصتردگی   اطناابی غیرضار ری    نارنرد )خویش 21نرده است نه در ر ش پراپ،  هصتند. البته خدیش اشاره
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جاد یی ایرانی را استتراج نگوده   به شش جفت ناهش داده است   عال ه بار رن،  های  دارند.  ی نارنردهای   ه
 های ایرانی را به رن افز ده است. نارنردهای جدید خاص   ه

 شوند:های زیر خالره میها، نارنردها در جفتبر اساس نتایج تجزیه   تحلیل م دماتی افصانه»
 (A)وضعیت مقدماتی:بروز مشکل 

 (D-F)دریافت عامل جادویی-یاریگربرخورد با 
 (H-I)پیاااااااااااااااااااااااااااااااااااروزی-مباااااااااااااااااااااااااااااااااااارزه

 (PR-RS)گریاااااااااااااااااااااااااااااااااااز-تعقیااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 (M-N)انجام دادن آن-کار دشوار

 (O-Q)شناسایی-ورود به صورت ناشناس
 (Z)رفع مشکل-وضعیت پایانی

از میان ایص عنارر، نارنردهای ا     رخر، ی نی  ض یت م دماتی   پایانی در  ا اع یاک جفات هصاتند ناه ساایر       
 (73: 1211خدیش، «)ها فارله انداختند.ها میان رنردنارن

اناد، م ادماتی   پایاانی، حتای اگار هایچ       ها از د   ض یت ارلی تشکیل شاده با توجه به ایص نکته ی نی تگامی   ه
را از ایاص جنباه نیاز بااهم م ایصاه      « ردم برفای »نارنرد دیگری در جریان داستان بوجود نیاید. بر ایص اساس داساتان  

 ننیم تا از لحاظ ساختاری نیز به نتایجی برسیم.ی ی میتیب
 

 وضعیت مقدماتی: (الف
برد   از دیدن نور رفتااب ناه   شود.ردم برفی از سرمای زمصتان لذت میداستان رندرسص با م رفی ردم برفی شر ع می

به دنیا رمده است باا  ها   شنیدن ردای سورتگه گرداند، ا  با سر ردای خوشحا  بچهدر چشگانش ز  زده سربرمی
نند تا اینکاه   در ننجا ی مینا د   رنگر هگه چیز را میدنیایی سوا  از دنیای ناشناس اطرافش با چشگانی جصتجو

 خیزد.شود نه از بتاری برمیافتد   هگان جا  لبش  البِ گرمای احصاسی میزمیص میچشگانش به بتاری زیر
هاا باا شار ع    شاود.از رنجائیکاه از نظار پاراپ داساتان     رندرسص شر ع میهگان جاست نه  ض یت م دماتی داستان 

شوند   یا نگبود یک نیاز، ایص داستان نیز با احصاس نیازی نه ردم برفی نصبت به بتااری  شرارت یک شریر رغاز می
داساتان  هم با م دمه چینی  ابل تاملی ناه رندرساص در شار ع    شود.حس خواستص   نیاز به رسیدن رندارد شر ع می

یک چیز ر شص براق نه رتشدان برنجی داشت   -ردم برفی نگاهی انداخت   بتاری را دید:»نوشته است.می خوانیم 
برفی حا  غریبای پیادا نارد احصاسای ناامالً عجیا    ناشاناخته  جاودش را فارا          نشید، ردمدر پاییص رن ش له می

 (213: 1212رندرسص، «)گرفت.
گوید ردم برفی عاشق بتاری بود   اینکه اتفااق در  گونه م دمه چینی را ی می ن هیچدر داستان شگس هگان ابتدا بد

نگاه ا   رخ داده است.در ایص داستان نیز  ض یت م دماتی نگبود یا نیاز است. نیااز باه عر سای در ایاص داساتان از      
بایص نیصات، اندرساص سا ی دارد     شود. اما در داستان رندرسص چیزی به نام عر سی در هگان ابتدا بد ن پرده بیان می

 ای خال انه بیان نند.مراحل زیرپوستی شر ع   علت عشق را به شیوه
 
 دریافت عامل جادویی:-برخورد با یاریگر (ب  

شاود از  در داستان رندرسص پس از مواج ه   نشش ردم برفی به  جود بتااری در زیارزمیص.ردم برفای ننجکاا  مای     
شده بیشتر بداند پس در ایص مرحله ردم برفی از سگ خانه سواالتی راجع باه   چیزی نه باعث دلگرمی   خوشایندش

شود خاودم را باه رن اتااق برساانم       ننم! ی نی میترق عجیبی در خودحس میچه ترق:»خوانیم پرسد.میبتاری می
ست اگار باه رن   شوند.بی ان افیننار خانم بتاری باشم؟ایص ررز ی م  ومانه است   ررز ی م  ومانه برر رده می
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توانی تا رنجا برسای   حتاا اگار بتاوانی نزدیاک بتااری شاوی ناار تاو تگاام           هرگز نگی»سگ حیاط گفت:« نرسم.
تواند باه ا  بکناد   گوید   نگکی نگیگر ردم برفی در داستان رندرسص برایش از  ا  یت می( یاری212هگان :«.)است!

سفیدان گر ردم برفی نالغ است. ا  نه مانند ریشتان شگس یاریمگر دادن اطالعات م م در مورد بتاری. اما در داس
شاود باد ن   ی ایص خواستگاری ف ط ر ایات مای  نند اما نحوهر د   از بتاری خواستگاری مینند میفامیل عگل می

 گونه گفتگویی رورت پذیرد.اینکه هیچ
 
 پیروزی:-مبارزه (ج

ناه هار ر ز باه بتااری     بازی، ا  هگیصنند   در خیالش عشقمی در ایص مرحله، ردم برفی داستان رندرسص ف ط نگاه
هاای  نند برایش نافیصت. ا  نه ابتدای داستان تگام عش ش برف   یخ است ایص بار از دیدن برفاک زیرزمیص نگاه می

-دربند برف اسات چگوناه مای   شوند.ا  نه پایرید چون مانع دیدن م شو ش میپشت شیشه زیرزمیص خوشش نگی

هاا از  ر رد تاا شیشاه  خورد اما تاب میگیرد.غ ه میبه بتاری برسد پس مبارزه ردم برفی در در ن رورت میتواند 
-گری نالغ جواب بله را از بتاری مای برف ت ی شوند تا باز بتواند بتاری را ببیند.ردم برفی داستان شگس با  اسیه

 شود.گیرد   با خوشحالی برای عر سی رماده می
 
 انجام دادن آن:-کار دشوار (د

ها از یخ   برف.با پایان زمصاتان   شافاف   برای ردم برفی رندرسص، نار دشوار، تحگل نردن است تا پاک شدن شیشه
ساگ  »خاوانیم: بااره مای  ها ا  باید ربور باشد اما ریا در ن ایت خود ا  نیز  جود خواهد داشت ؟ در ایاص شدن شیشه

عاوم! هاوا   جدی است. مص هم دچارش بودم. اما جان به در بردم. عاوم! گفت: ایص برای ردم برفی مرضی خیرناک   
 (212هگان :«) رسد.شود، گرما از راه میبه راستی هوا دارد عوض می« شود.دارد عوض می

 ردم برفی شگس نار دشواری در پیش ندارد نه بتوان به رن اشاره نرد.
 
 رفع مشکل:-وضعیت پایانی( ه

شود.در داساتان رندرساص   ی ندارد بلکه در سوز عشق   از د ری  را  ا  مردن ختم میپایان داستان رندرسص عر س
شاود   ساگ   نشش   عال ه ردم برفی به بتاری با به جا ماندن سیخ بتاری نه پایه ا لیه ساخت ا  بود مشتص می

بتاری بود  هگیص حاال می ف گم نه چرا چنیص نششی به بتاری داشت. تص ردم برفی سیخ »گوید:با تفکر خاری می
 (212هگان :« ) نرد. حاال دیگر نار از نار گذشته است. عوم!عوم!.بود نه تحریکش می

شاود اماا شا   راا  ردم برفای در نناار  راالش باا         ها با عر سی ختم میپایان داستان شگس هگانند تگامی   ه
ر د هگاان  زغالی است نه گگاان مای  ماند یک جفت چشم میرد.رنچه از ردم برفی با ی میشود   میمحبوب رب می

 باعث عال ه   اشتیاق ردم برفی به بتاری بوده است.
 

 نتیجه گیری
ی نگارش داستان در ا ر شگس را میتوان نوعی بازرفرینی خالق از داستان اندرسص تل ی نرد. شگس در انتتااب  شیوه

 ب ره را برده است. مایه   هگچنیص شت یت ردم برفی، از ا ر اندرسص بیشتریصموضوع   در ن
ی ایرانی   مراسم خواساتگاری   پادرمیاانی ناالغ بارای ایاص      نشان دادن مراسم عر سی ردم برفی   بتاری به شیوه

ی ایاص  ی نودناناه ی خال انه نار هصتند. اما خال یت  ابل توج ی از ج ات تربیتای   رماوزش فلصافه     رلت جنبه
 شود.چگونگی رخداد ایص عشق بدیع   د ر از ذهص دیده نگیی عش ی مگنوعه   ت ویرسازی  داستان برپایه
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ها  ض یت  ر د به رورت ناشناس   ت  ی    گریز  جاود  بر اساس ر ش ساختارگرایی خدیش نیز در ایص داستان
خاورد  شود. هگچنیص پایان ناخوش ایص داستان ها نه باا مارگ   رماان هاا ر ام مای      ندارد   مشکلی عگالً حل نگی

ی ایاص د  ا ار اسات، هرچناد     های عامیانه   خیا  انگیز نودنانه تفاا ت برجصاته  ان خوش متدا     هبرخالف پای
شدت   میزان نانامی   رمان)ردم برفی( در داستان شگس نصبت به ا ر رندرسص انادک اسات. از ساوی دیگار مارگ      

امت را تداعی مای نناد. ایاص نگااه     تراژیک ردم برفی اندرسص نه با رغاز ب ار گره خورده است، رستاخیز انصان در  ی
ی اندرسص به مرگ، در ا ر شگس دیده نگی شود. از ایص ج ت در ا ر  ی، عشق موضوعی محاوری   فلصفی   عارفانه

های نگاادیص بتااری   ردم برفای در  ا اع در     تر است نصبت به مرگ. افز ن بر ایص، رندرسص با بکارگیری شت یت
رموز برای بزرگصاالن نوشته است هرچند تگاشای ایاص داساتان در  الا  یاک      فضایی نودنانه گویی داستانی عبرت

ال اده سرگرم نننده   ناررمد باشد. با ایص  جود، شگس نوشیده است باا  تواند فوقی انیگیشص برای نودنان میبرنامه
ی نودنان خلق نگاید  استفاده از نگادهایی نه در ناخودرگاه ذهص متاط  ا رگذار است، ا ری نوتاه   در حد حورله

های فکری، برای متاط  بزرگصا  چندان چالش برانگیز   شایان توجه نیصات. در هار راورت     نه از منظر ظرفیت
هایی را در ادبیات نودک ر م زده است نه تااننون هگانناد     دستی چون رندرسص، م جزه لم نویصنده بزرگ   چیره

 هم ر ردی نداشته است.
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  . ت ران: منوچ ری، چاپ ا  .  ترجگه دنتر  اسم ان اری. چاپ ا دفاعیات و گزیده حقای هگدانی، عیص ال ضات  
 .1212  مترجم جال  ستاری. ت ران: مرنز، ی میرچا الیادهاسطوره و رمز در اندیشهالیاده، میرچا  

 .1211   چاپ د م.  م: موسصه بوستان نتاب، عرفان عملییثربی، سید یحیی  
 
 
 
 
 


