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چکیده

باه اماروز نقال    های قدیم تاا  ادبیات شفاهی هر قوم و ملت بخش عظیمی از فرهنگ معنوی آنان است که سینه به سینه از نسل
ها بوده است. ادبیات عامیانه از فرهنگ عامه یا فرهنگ توده سرچشامه گرفتاه   شده و در گذر زمان حافظ هویت فرهنگی ملت

است. قصه یکی از زیباترین حوادثی است که توسط ذهن و زبان انسان اتفاق افتاده و عالقه به شنیدن و گفتن قصاه و داساتان   
ان همراه بوده است. والدیمیر پراپ؛ محقق روسی، با بررسی صادها قصاه عامیاناه، عمال و نقاش      همیشه در طول زمان با انس
های عامیانه و میزان اهمیت آن اعمال و نقش ها را تحت عنوان خویشکاری مطالعه کارده اسات.    قهرمانان و ضد قهرمانان قصه

ای  ی آن و همچنین بیاان ارتبااو و همبساتگی   دهی اجزای تشکیل دهنشناسی توصیف قصه بر پایه ی اساسی در ریختاندیشه
اصال   13ی بار آن شاکل گرفتاه اناد از     است که بین این سازه ها وجاود دارد. ریخات و سااختاری کاه قصاه هاای عامیاناه       

ی ملکاه برفای اثار هاانی کریساتین اندرسان و       کند. هدف از این پژوهش بررسی ریخت شناسی قصهخویشکاری پیروی می
ی آن است. یافته هاای  ویشکاری حاکم بر داستان و پیدا کردن مهم ترین و اساسی ترین عنصر تشکیل دهندهنمایاندن اصول خ

کند و عنصر قهرمان بر خالف پژوهش حاکی از آن است که در این داستان عنصر شریر بیش از هر عنصر دیگری نقش ایفا می
 ی ریخت شناسی است.این پژوهش شیوه ها نقش کمرنگی دارد. روش به کار گرفته شده در سایر داستان
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 مقدمه

ادبیات شفاهی بخشی از ادبیات عامیانه است که از فرهنگ عامه یا فرهناگ تاوده سرچشامه گرفتاه اسات. فرهناگ       
رود. بناابراین باا واقعیاات    ی یک ملت به شمار مینامه مردم است و زندگیعامیانه یا فلکلور در لغت به معنای دانش 

زندگی مردم پیوند دارد و بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی، شیوه کار و تولید آنها، سیر و تحول فکری یاک ملات   
 و رفتار و منش و مذهب و اعتقادات یک جامعه است.  

ذهن و زبان انسان شکل گرفت و عالقه به شانیدن و گفاتن قصاه و    قصه یکی از زیباترین حوادثی است که توسط   
داستان همیشه و در طول زمان با انسان همراه بوده است. قصه پدیده غنی و متنوعی است کاه تفکار و خصوصایات    

نمایاد. هار محایط و    فرهنگی یک ملت را در خود دارد و به همین دلیل است که در عین کهنگی تازه و امروزین می
ی عامیاناه را جیاوانی باتیتاا    ی قصاه ترین مجموعه چاپ شده اجتماعی داستانی مخصوص به خود دارد. قدیمی مکان

باه انگلیسای ترجماه نشاده باود. بعاد از آن        3181این مجموعه تا ساال  »باسیلی در ناپلی جمع آوری کرده است. 
 Jacob andبارادران گاریم     منتشار گردیاد و کتااب    3181های پرالات باا موضاوعات اخالقای در ساال       داستان

Wilhelm Grim) منتشاار گردیااد.  3181ای بااا عنااوان  داسااتانهای محبااوب آلمااان( در سااال      در ترجمااه »
( بعد از آن گردآوری داستانها و ادب عاماه توساط دانشامندانی چاون فوکوفساکی، ایاران شانا         1833118 هانت،

 نشمند فرانسوی آغاز شد.روسی، کریستین سن؛ شرق شنا  دانمارکی و هانری ماسه، دا
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با انتشار این مجموعه توسط برادران گریم تحولی شگرف و عظیم در داستانهای عامیانه به وقاو  پیوسات و باعا       
شد که در سطح جهانی تحقیقاتی وسیع در این باره انجام شود. بر این اساا  هار یاک از بزرگاان ادبای کشاورهای       

ی داستانهای عامیانه سایر ملت ها و همچناین اصاول   میانه منطقه خود دربارهمختلف عالوه بر گردآوری داستانهای عا
و ساختار شکل گیری آنها نظرات متعدد و متفاوتی را ابراز داشتند که این موضو  به نوبه خود باع  گسترش عظایم  

باه نگاارش   و پربار شدن جامعه ادبی قصه های عامیانه شد. بعاد از ایان مرحلاه هاانی کریساتین اندرسان شارو         
داستانهای عامیانه کرد و هر چند از این داستان نویی، شاعر و نمایش نامه نویی دانمارکی آثار زیادی بر جای ماناده  

باارای کودکااان  3111-3188امااا شااهرت جهااانی وی بااه خاااطر داسااتانهایی اساات کااه بااین سااالهای     »اساات؛ 
ه کار بردن زبان ساده و فصیح ادبی است کاه خاالی   کند بآنچه قصه های او را ممتاز می»(؛ 333111اندرسن،« نوشت.

ی اصاول  های متفاوتی دربااره  ها نظریه (. طی این سال8833121جعفر نژاد،« از لغات خشن و لهجه های محلی است.
هاا باه    بازگشت بنیاد و اصل قصاه -8بازسازی اسطوره ها از روی قصه های عامیانه؛ -3این قصه ها ارائه شده است3 

منشاء هندی قصه های عامیانه و .... که هر کدام از این نظریه ها برای خاود پیاروان زیاادی     -1م مردم؛ آداب و رسو
ی این اندیشه ها و اصل هاا چیازی کاه    داشتند و تا مدتهای بسیار طوالنی به حیات خود ادامه دادند؛ اما از میان همه

هاای زیاادی شاد نظریاه اصاالت       ها و کشامکش  بح  بیشتر از همه زنده ماند و طرفداران بسیاری پیدا کرد و باع 
ای یاک شایء    ساخت یا ساختار گرایی والدیمیر پراپ اندیشمند روسی بود که در آن روابط متقابل میان اجزای سازه

پراپ کتاب ریخت شناسی قصه هاای عامیاناه را در   »یا یک موضو  فولکلوریک را به بهترین شکل بررسی می کند. 
د. او در این اثر ابتدا واحدهای سازه ای را با توجه باه کاارکرد و نقاش قهرماان قصاه معاین و       منتشر کر 3181سال 

خویشاکاری   13تعریف کرد. او با تحلیل یک صد قصه عامیانه دریافت که کارکرد این قصه ها محادود اسات و باه    
 (.81133183ها دارای توالی مشخصی هستند  اخوت،رسد و تمام این قصهمی
 

ضرورتوپرسشپژوهشپیشینه،
والدیمیر پراپ نخستین کسی است که مباح  ریخت شناسی را مطرح کرد. عنوان کتاب وی ریخات شناسای قصاه    

منتشر شد. آثاری دیگری که در این زمینه منتشر شده عبارت است از یادداشتی بار   3181های پریان است که در سال 
که رضا فرخ فال نیز نقدی بر آن نوشته است. مقاله هایی نیاز   کتاب ریخت شناسی قصه های پریان ترجمه م.کاشیگر

ریخت شناسی قصاه جناگ مازنادران بار اساا       شود.در این زمینه نوشته شده است که از میان به دو مقاله اشاره می
از ساید حساین فااطمی و     ریخت شناسی داستان عاشقانه شهسوار پلنگینه پاوش ، از بهرام جاللی پور و روش پراپ

 ه عرب یوسف آبادی.فائز
داستان ملکه برفی اثر هانی کریستین اندرسن از لحاظ ریخت شناسی تاکنون بررسی نشده است. با توجاه باه اینکاه    

-های عامیانه جهان است و در بررسی ساخت داستان عامیاناه مای   داستانهای اندرسن از اولین و معروف ترین داستان

؛ در این پژوهش با رویکرد شناخت ساختار و شکل قصاه باه بازکااوی    تواند راهگشای پژوهشگران این عرصه باشد
شود این است که ریخت و ساختار این داستان تاا  این داستان پرداخته می شود. پرسشی که در مقاله حاضر مطرح می

باه   های پریان والدیمیر پراپ شباهت دارد؟ برای پاسخگویی به این پرساش باا روش کتابخاناه ای   چه میزان به قصه
ارزیابی ویژگی های ساختاری این داستان پرداخته ایم. پژوهش بر این فرض قرار گرفته است که این داستان به دلیال  
شباهت زیاد به ساختار قصه های پریان در هفت حوزه خویشکاری با  نظریه ریخت شناسی والدیمیار پاراپ تطبیاق    

 دارد.
 

 ریختشناسی
 ( بررسی روابط متقابل میان اجزای سازای یک شیء یا یک موضو Morphologyریخت شناسی یا ساختارگرایی 
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اساتراو    -فولکلوریک است که تنها محدود به قصه های عامیانه یا اسطوره نیست. اما از آنجا کاه تحقیقاات لاوی    
ناین تصاور   ی قصه های عامیانه شهرت جهانگیر یافته است باه غلاط چ  های پراپ درباره ی اسطوره و پژوهشدرباره

های ساختارگرایانه محدود به مواد داستانی در فولکلور است ولی قطعا چناین نیسات و    شده است که تجزیه و تحلیل
هاایی از   ی هر موضوعی در فولکلور به کار بست. هم اکناون تجزیاه و تحلیال   توان دربارهروش ساختارگرایانه را می

هاای   ها و... وجود دارد؛ زیرا مساائل مرباوو باه تجزیاه و تحلیال     ها، معماها، خرافهی ضرب المثلاین دست درباره
 (.1؛3121ها یکسان است پراپ، ی این موضو ی همهساختاری درباره

ترین واحد ساختاری، تجزیه و تحلیل غیر ممکن است. درسات اسات کاه     در ریخت شناسی، بدون شناخت کوچک
دها و الگوهای ساختمانی توجه دارد تاا خاود واحادها. بااری     تجزیه و تحلیل ساختاری، بیشتر به روابط متقابل واح

قدم اول شناخت و تعریف کوچک ترین واحدهاست. وقتی کوچک ترین واحدها جدا و تعریف شدند، قادم بعادی   
های ترکیب آنهاا باا یکادیگر اسات. پاراپ       در تجزیه و تحلیل ساختاری بررسی روابط متقابل بین این واحدها و راه

نامد و خویشکاری را به عمل و کاار یاک   می (Function ء سازای قصه های پریان را خویشکاریترین جزکوچک
 (1کند.  همان،شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیشبرد قصه تعریف می

کند و بعد به بررسای  پراپ در تجزیه و تحلیل ساختار داستان های عامیانه اجزای مختلف یک داستان را مشخص می
پردازد و برای این کار پی از مشاخص کاردن هار یاک از ایان اجازا       حاکم بر این اجزا و سازه ها می روابط متقابل

 دهد.تعریفی برای آنها ارائه می
ی جزئیاات قصاه هاای پریاان     ی اساسی در ریخت شناسی قصه های عامیانه آن است که کثرت بیش از اندازهاندیشه

ر این طرح که تعدادشان از سی و یک عدد بیشتر نیست، همیشه روسی قابل تفکیک به یک طرح واحد است و عناص
آیند و باالخره این که تنها هفت شخصیت مختلاف در ایان قصاه هاا     یکی هستند و با نظم خاصی از پی یکدیگر می

 (.31کنند همان،بروز و ظهور می
 

خویشکاری
جریاان عملیاات قصاه دارد اخاوت،     خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه از نقطه نظر اهمیتای کاه در   

ی آنهاا را  های بنیادین قصه هستند و قبل از هر چیزی بایاد هماه   (. خویشکاری شخصیت های قصه، سازه311 3183
ها را جدا سازیم، اول باید آنهاا را تعریاف کنایم. تعریاف بایاد از دو       جدا ساخت. برای آنکه بتوانیم این خویشکاری

آنکه تعریف در هیچ موردی نباید متکی به شخصیتی باشاد کاه آن خویشاکاری را باه     نقطه نظر انجام شود. نخست  
رساند. تعریف یک خویشکاری اکثر اوقات به صورت اسمی است که عملی مانند نهی، پرسش، قرار و غیره انجام می
که هر خویشاکاری در  توان تعریف کرد. معنایی کند؛ دوم یک عمل را جدا از مکان آن در سیر داستان نمیرا بیان می

سیر عملیات داستان دارد باید مد نظر داشت؛ برای مثال اگر ایوان با دختر تزار ازدواج کند، این عمل با ازدواج پدری 
کناد و باا آن    با بیوه زنی با دو دختر فرق دارد یا اگر در یک مورد قهرمانی از پدرش پولی مثال صد روبل دریافت می

ای که انجام داده مبلغی پاول باه عناوان پااداش     در مورد دیگر، به قهرمان به ازای کار دلیرانهخرد و ی دانایی میگربه
توانناد  شود؛ ما در برابر خود با دو عنصر متفاوت روبرو هستیم .به این ترتیب اعمال و کارهاای همساان مای   داده می

 (.18معانی مختلفی داشته باشند همان،
 ی کلی رسید3توان به چند نتیجهی که پراپ انجام داده میدرباره ساختار گرایی و ریخت شناس

دهند و از ایان کاه چاه کسای آنهاا را      خویشکاری اشخاص قصه عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل می-3
 پذیرد مستقل هستند.آنها سازه های بنیادین یک قصه هستند.دهد و چگونه انجام میانجام می

 که در قصه های پریان آمده است محدود است. ی خویشکاریهاییشماره -8
 توالی خویشکاریها همیشه یکسان است. -1
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آیناد  ی قصه ها نمیها در همه ی خویشکاریها الزم است بگوییم که به هیچ وجه همه بندی خویشکاری درباره گروه
ها نظم و ترتیب بقیه را تغییر  کاریزند؛ یعنی نبودن بعضی از خویشاما این امر به هیچ روی قانون توالی را به هم نمی

 دهد.نمی
 (.12-311 3183ی قصه های پریان از لحاظ ساختمانشان از یک نو  هستند اخوت،همه -8
 

شرحداستانملکهیبرفی
کردند که همدیگر را بسیار دوسات داشاتند. روزی   در شهری بزرگ دختر و پسر تنگدستی  گردا و کای( زندگی می

ی بدی را شکستند و یک تکه از این شیشه ها در چشم کای و یاک تکاه   ان بودند شیشه های آیینهدیوها که در آسم
ها را نبیند و هر لحظاه گاردا کوچولاوی بیچااره را     دیگرش به قلب او فرو شد و این باع  شد که کای دیگر زیبایی

د برد و بر قلب او بوسه زد کاه باعا    کرد تا این که در یک روز سرد زمستانی ملکه برفی آمد و او را با خواذیت می
شد گردا و مادربزرگ را فراموش کند و قلب او مثل یک تکه یخ بی احسا  شود. ملکه برفی او را طلسم کرد تاا از  
دستش فرار نکند. چند روز که گذشت و گردا کمبود کای را احسا  کرد و همین باع  شاد کاه باه جساتجوی او     

ا زد. در دریا مسیر خود را گم کرد و پیرزنی جادوگر او را نجات داد و چون دختاری  برود و سوار قایق شد و به دری
نداشت او را زندانی کرد و گردا بعد از مدتی به کمک گلهای باغچه فرار کرد. بعد از مدتی برای یافتن کای به کماک  

د. بعد از آن از شااهزاده خاانم   کالغ و نامزدش که گفته بودند کای در قصر است به قصر وارد شد که در آنجا هم نبو
یک کالسکه گرفت که برای یافتن کای راحت تر به این سو و آن سو برود و از قصر حرکت کرد؛ اما راهزانها جلو او 
را گرفتند که او را بکشند ولی زمانی که گردا ماجرای خود را تعریف کرد آنها دلشان سوخت و به او کمک کردند تاا  

های جنگلی کای را آنجا دیده بودند. گوزن وحشی به گردا کوچولو کماک کارد و او را   قمریبه الپ لند برود چون 
به سرزمین الپ لند برد و در آنجا کای را که در قصار ملکاه برفای اسایر شاده باود نجاات داد و باا هام باه خاناه            

 (118-132؛3111برگشتند. اندرسن،
 

ریختشناسیداستانملکهبرفی
شاوند یاا قهرماان    شود که در آن مثالً اعضای خانواده توصیف مییک صحنه آغازین شرو  میهر قصه ای معموال با 
شود ولی یک عنصر ریخت شناسی بسایار  شود. این صحنه با آنکه خویشکاری محسوب نمیاصلی داستان معرفی می

از خویشاکاری   ( روال کار در این پژوهش به این ترتیب اسات کاه اول تعریفای مختصار    2133121مهم است. پراپ،
هاای  شود و سرانجام نمونهگردد، سپی نشانه اختصاری خویشکاری بر اسا  ریخت شناسی پراپ تعیین میارائه می

 گیرد.مناسب از قصه همسفر کریستین اندرسن انتخاب و در جداولی، در اختیار خواننده قرار می
ستیناندرسنهایداستانملکهبرفیازهانسکرییخویشکاری:زنجیره6جدول

 نمونه نشانه خویشکاری
اعضااای  صححهنهیازححازین:

خااانواده و قهرمااان داسااتان در آن 
شوندمعرفی می

 
ᵅ 

در شهر بزرگی که جمعیتش انباوه  
و خانه هایش زیاد بود دختار  و  

 کردند.  پسر  تنگدستی زندگی می

نهی که توسط یکی از نقضنهی:
اعضاء به قهرمان شده است ماورد  

شاود و  قهرماان واقاع نمای   توجه 
 کند.برخالف ان عمل می



 
δ

ام باروم باه فلکاه ی    اجازه گرفتاه 
 بزرگ و با بچه ها بازی کنم.
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فریبکاری:
کوشد قربانیش را بفریباد  شریر می

تا به چیزهایی که به او تعلاق دارد  
 دست یابد.

 
 
η 

شاد  هر بار که دست باه کاار مای   
-ساورچی ساورتمه بازرگ برماای   

مهربانانااه بااه او گشاات و طااوری 
کرد که کاای دسات نگاه    نگاه می

-داشت تو گفتی یکدیگر را میمی

 شناختند.
ناااو  خاصااای از  -ازحححواگری:

پیشاانهادهای فریبنااده را تشااکیل  
دهااد. در ایاان گونااه مااوارد  ماای

رضایت دادن بر شاخص تحمیال   
شااود و شااریر از موقعیاات   ماای

دشااواری کااه قربااانی گرفتااار آن  
نیاز   جوید و گااهی است سود می

موقعیت دشوار را خود شاریر باه   
آورد کاه ایان عنصار را    وجود می

تااوان بااه باادبختی مقاادماتی  ماای
.تعریف کرد

 

 
 
 
 
1

η 

زن گفااات3 راه نسااابتا درازی را  
پشت سر گذاشته ایم انگار سردت 
است، بیا بارو زیار پاالتو پوسات     

 خرسی من.

شااریر بااا بااه کااار بااردن وسااائل  
 پردازد.جادویی به عمل می

 
2

η 
سورتمه کوچکش چناان حرکات   

کارد کاه پنداشاتی باه نیاروی      می
جادو به سورتمه بزرگ بسته شده 

 بود.
خاورد  قربانی فریب میهمدستی:

لذا ناآگاهانه به دشمن خود کمک 
کند.می

 
 
θ 

ی بازرگ چناان   سورچی سورتمه
کرد و برای مهربانانه به او نگاه می

داد که کای دسات  او سر تکان می
 داشت.نگه می

1 رباید.شریر شخصی را می دزدی:
                        Α  هردو مثل برق و باد حرکت مای-

کردند کای از تار  فریااد کشاید    
 اما کسی صدایش را نشنید.

شاریر صادمات    صدمهواسیب:
.آوردجسمانی وارد می

 
6

Α 
«  باز هم سردت است؟» زن پرسید3

و پیشااانی او را بوسااید. ساارما بااه 
قلب کای راه کشید که همین حاال 
هم نیمی از آن از یخ ساخته شاده  

 بود. 
شریر سابب ناپدیاد    ناپدیدشدن:

شاود. ایان   شدن ناگهانی کسی می
ناپدید شدن نتیجه ی به کار باردن  

 
 
7

Α 

تی کای برنگشت پسرها کاه در  وق
فلکه بودند، همین قدر دیدناد کاه   
او سورتمه کوچکش را باه پشات   
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وسااائل افسااون کننااده یااا خدعااه 
 گری است.

سورتمه سفید بزرگی که از دروازه 
 شهر بیرون رفت بسته بود.

شریر کسای یاا چیازی را     افسون:
 کند.افسون یا طلسم می

 
11

Α 
ملکه ی برفای باار دیگار کاای را     
بوسید و بعد تمام خاطره ی گاردا  

و خانواده و مادر بزرگ از  و خانه
 لوح خاطر او پا  شد.

شریر کسی را زنادانی یاا    زندانی:
 کند.بازداشت می

 
15

Α 
ملکه برفی به او گفته بود کاه اگار   
بتواند تکه های یخ را طوری کناار  
هم بگاذارد کاه آن کلماه سااخته     
بشود آن وقت اختیار دار خاودش  

 شود.می
 یکی از افراد یا فاقاد چیازی  نیاز:

اساات یااا آرزوی بدساات آوردن  
چیزی را دارد.

 
α 

وقتی کای برنگشت گردا کوچولاو  
از همه سراغش را گرفت اما کسی 

 از او خبری نداشت.

قهرمااان خانااه را تاار  عزیمححت:
گوید.می

 
  

دختر  دم دمای صبح باود، ماادر   
بزرگ پیر را که خواب بود بوساید  
و کفش قرمز تازه اش را پا کارد و  

شهر گذشت و رفات   از دروازه ی
 طرف رودخانه. 

-او به قهرمان سالم مای بخشنده:

کند.کند و از او پرسش هایی می
 
 
2

D 

چشم پیرزن که به گردا افتادفریااد  
زد3 طفلک بیچااره چطاور تاک و    
تنها گذرت به این رودخانه افتااده  
و راه به این درازی را درین عاالم  

 ای؟درندشت طی کرده
متخامصای  موجاود  ضدقهرمحان:

سعی در کشتن قهرمان دارد.
 
8

D 
پیرزن راهزنی گفت3 دختر  زیباا  
و چاق و چله ای هستی و چاقوی 
دراز و براقاای را از پاار کماارش   
درآورد دیدنش وحشت به دل آدم 

 انداخت.می
قهرمان به سالم بخشانده  بخشنده:
دهد.جواب می

 
2

E 
بگو ببینم که هستی » پیرزن پرسید3

 «دسر افتادی؟و چطور تو این در

قهرمان اختیار اساتفاده از  تدارک:
-یک عامل جادویی را بدست مای 

آورد.

 
 
F 

دختر  راهزن با گوزن حارف زد  
خوش دارم دختر  »و به او گفت3

را با خودت ببری و قصر ملکه ی 
برفی را که همبازیش در آن به سر 

 «برد نشانش بدهی.می
1وسایله یاا عااملی    عاملجادویی:

F     دختر راهزن گاردا را بلناد کارد و



 7/ یملکهبرفیاثرهانسکریستیناندرسنشناسیقصهریخت

مستقیماً به دست قهرمان است که 
رسد.  می

گذاشت رو پشات گاوزن و او را   
 محکم بست تا نیفتد.

فراد زیادی خود را در یاریگری:ا
گذارند.اختیار قهرمان می

 
9

F 
پیرزنی در جنگل، دختر  راهازن  
با دادن گوزن باه گاردا، کاالغ باا     

 و...گفتن مکان زندانی شدن کای 
قهرماان باه مکاان    انتقالمکحانی:

چیزی که در جستجوی آن اسات  
شود.انتقال داده می

 
G 

گردا رفت در قایقی که وسط نیزار 
بود.قایق در جریان تند و تیاز آب  

 رفت.

راه و مسیر باه قهرماان    راهنمایی:
 شود.نشان داده می

 
4

G 
گوزن گردا را بر پشت خود نشاند 

 کرد.و به سمت الپ لند حرکت 
شاییء ماورد جساتجو باه عنااوان     

ی مستقیم تالش قهرماان باه   نتیجه
 شود.  او داده می

 
4

K 
گردا با تالش زیادی که کرد کاای  

 را به دست آورد.

طلسم شخصای کاه افساون شاده     
 شودشکسته می

 
K

8 

کای بغضاش ترکیاد و چناان زار    
گریه کرد که شیشه ریزه هاای تاو   
-چشمش دفع شد و اثار جاادویی  

 بین رفت.اش از 
   شود.اسیر و گرفتار آزاد می

 
K

10 

 
 

کااای و گااردا دساات یکاادیگر را  
 گرفتند و از قصر بیرون رفتند.

قهرمااان بااا بازگشححتقهرمححان:
-پیروزی و موفقیت به خانه بازمی

گردد.

 
 

 

  

 

 

 

کای و گردا دست در دسات هام   
رفتند طرف خانه.اندکی بعد از پله 
هااااای فرسااااوده ی خانااااه ی  

پیر رفتند باال. در خاناه  مادربزرگ 
 چیزی تغییر نکرده بود.

قهرماان  رسیدنبحهناشحناختگی:
ناشااناخته بااه خانااه یااا ساارزمین  

رسد.دیگری می

 
O 

گردا کوچولو در قایق نشسته باود  
که جریاان رودخاناه قاایق را یاه     
ساااحل باارد و گااردا فریادزنااان   

 درخواست کمک کرد.
قهرمان به مکان شیء مورد انتقال:

شود.جستجو برده می
 
G 

گوزن گردا را سوار کرد و برد باه  
طرف قصر ملکه برفی نزدیک کاه  
رسی به او گفات از دو فرسانگی   
اینجا باغستان ملکاه برفای شارو     

 شود.  می
ماموریات انجاام   انجامماموریت:

شاود و مساهله و مشاکل حال     می

 
 
N 

کای که گردا را فراموش کرده بود 
آورد و دساات او را او را بااه یاااد 
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گرفت و به طارف خاناه ی ماادر    شود.می
 بزرگ حرکت کردند.

 
ای اسات کاه شااید باا      والدیمیر پراپ تأکید کرده است که گاهی خویشکاری هاا و ترتیاب و تاوالی آنهاا باه گوناه      

 هاای ایان داساتان نیاز شاامل ایان       ی او سازگار نباشد. اتفاقاً برخی از خویشاکاری های گروه بندی شدهخویشکاری
 خویشکاری پراپ را داراست. 13خویشکاری از بین  81شود این داستان شود. همان گونه که مشاهده میاستثناء می
شخصیت

در بررسی های روایت شناختی به شخصیت توجه چندانی نشده است و نسبت به سایر عناصار داساتان کمتار ماورد     
شخصیت را عنصری نمیدانند کاه بارای بررسای آن در     بسیاری از روایت شناسان» تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

(. ساختارگرایان و شکل گرایان نیز مفهوم شخصایت را عنصار سااکنی    1138111توالن،« سطح داستان جایی باز کنند.
هاای خاود را    های پریان نظریه شناسی قصه (. پراپ نیز در کتاب ریخت1833112در روایت داستان دانسته اند واال ،

-ریزی کرده است نه شخصیت هایی که داساتان را شاکل مای    های اشخاص داستان پی میت خویشکاریبر اسا  اه

 دهند.
شاود و ایان   از نظر پراپ آنچه اهمیت دارد خویشکاری است که حتی باع  ظهور و بروز شخصیت در داساتان مای  

خاورد3  شخصیت به چشم مای های پریان هفت  کند. در قصهخویشکاری است که امکان تجلی شخصیت را فراهم می
 قهرمان دروغین   -8قهرمان  -2گسیل دارنده  -1شاهزاده خانم  -8یاریگر  -1بخشنده  -8شریر  -3

باه  »دارد3 ( این هفت شخصیت و خویشکاری هایشان را این گوناه بیاان مای   Marie-laure-ryanماری لورریان  
( E( شریر، و باا کماک    Dوبی را با شکست دادن  ( شخص یا شیء مطلc(قهرمان،  B(فرستنده،  Aدلیل تقاضای  

 (  11؛3111آپو،« آورد.( قهرمان دروغین به دست میFبخشنده، علی رغم حیله های  
رسیم کاه یااریگران متعاددی در    دراین تجقیق پی از بررسی انوا  شخصیت های داستان ملکه برفی به این نتیجه می

همه پررنگ تر است. اعزام کننده در این داستان همان شریر یا ملکاه برفای   این داستان وجود دارند که نقش پیرزن از 
 شخصیت قرار گرفته است. 1ی خویشکاری بر عهده 81است. به طور کلی، در این داستان، 

 
 های داستان ملکه برفی های منسوب به شخصیت .خویشکاری8جدول 

 کارکرد شخصیت خویشکاری
 A ملکه برفی شریر

 B پیرزن یاریگربخشنده و 

 E.F.D.G گردا قهرمان


 انگیزش

شود فرد به خاطر آن به انجام کارهای مختلف دست بزند، همان انگیازش قصاه عامیاناه    انگیزه و هدفی که باع  می
هاا متفااوت و    هاا در داساتان   شوند. با این وجاود انگیازش  است. همین انگیزه ها هستند که باع  پویایی داستان می

آیند؛ اما برای ظهور شاریر  ها خود به خود و در طول داستان به وجود می بی ثبات هستند. اکثر خویشکاری ناپایدار و
اند و بر اساا    ها انگیزشی برای خود یافته شود. در این داستان هر یک از شخصیتنیاز به زدن جرقه ای احسا  می
 اند.    آن به عملکرد خود دست زده

 
گیرینتیجه
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 های کهنی است که با ریخت شناسی   رفی اثر هانی کریستین اندرسن دانمارکی از جمله داستانداستان ملکه ب
های عامیانه بار طباق    های این داستان نیز مثل سایر داستان والدیمیر پراپ همخوانی دارد و سازگار است. خویشکاری

شد؛ در این داستان گردا گرفتار و ها بررسی و این نتایج  حاصل  اصول ریخت شناسی پراپ جدای از سایر شخصیت
اسیر طلسم و جادوی ملکه برفی شده است که ملکه با در اختیار داشاتن گاردا خوشاحال اسات و باا وجاود او باه        

کند کای خواهر گاردا اسات کاه نقاش     رسد. شخصیت دیگری که در این داستان نقش پررنگی را ایفا میاهدافش می
خویشاکاری و از باین    81خویشکاری پراپ تنها  13بنابراین باید گفت که از بین ی او را به عهده دارد. نجات دهنده

( بسایار نقاش پررنگای دارد و    Aحوزه در این داستان وجود دارند که خویشکاری شارارت   1حوزه عملیاتی فقط  8
 ی پراپ نقش کم رنگی دارد. های مطالعه شده ( بر خالف سایر داستانBنقش قهرمان 
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