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چکیده
تعلیم زیستن قصه گویی هنري است جهانی که انسانها براي سرگرمی  و

هاي عامیانه به درستی زمان پیدایش قصه. از آن سود جسته اندبه نوع بشر
رند و به دلیل همین قدمت معلوم نیست، ولی پیشینه اي به قدمت تاریخ دا

والدیمیر پراپ؛محقق . و اصالتشان است که در زیرو بم تاریخ زنده مانده اند
روسی، با بررسی یک صد قصه ي عامیانه،عمل و نقش قهرمانان و ضد 
قهرمانان قصه هاي عامیانه و میزان اهمیت  آن اعمال و نقش ها را تحت 

ي اساسی در ریخت ندیشها. عنوان خویشکاري مورد مطالعه قرار داد
ي آن و هم چنین بیان ي اجزاء تشکیل دهندهشناسی، توصیف قصه بر پایه

ریخت و . ها وجود دارداي است که بین این سازهارتباط و هم بستگی
اصل و 31هاي عامیانه بر اساس آن شکل گرفته اند از شکلی که داستان

سی ریخت شناسی هدف از این پژوهش برر. کندخویشکاري پیروي می
داستان همسفر اثر هانس کریستین اندرسن و نمایاندن اصول خویشکاري 

ي ترین و اساسی ترین عنصر شکل دهندهحاکم بر داستان و پیدا کردن مهم
رسد در این داستان عنصر یاریگر و بعد از آن عنصر آن است که به نظر می

روش به کار .کنندمیتري را ایفا شریر نسبت به سایر عناصر نقش برجسته
.گرفته شده در این پژوهش، شیوه ي ریخت شناسی والدیمیر پراپ است
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Abstract
Story telling is a universal art which humans

have utilized to entertain and to teach the way of
living to mankind. The emergence date of the folk
tales is not properly clear, however, the antiquity
of the folk tales is as long as the history itself, and
it is due to this very antiquity as well as their
originality that they have survived ups and downs
of the history. The fundamental thought in
morphology is the description of the story on the
basis of its components, as well as the explanation
of the relationship and coherence among these
constructions. The structure and shape based on
which folk tales are formed follows thirty one
principles and functions. The present research aims
at investigating the morphology of the story of
“Fellow- traveller”, written by Hans Christian
Anderson, representing the function principles
governing the story, and finding the most
important and most essential element of shaping it.
It seems that in this story, the “helper” element and
the “wicked” element, respectively, play a more
prominent part than the other elements. The
method used in this research is Vladimir Propp’s
morphology approach.

Key words: morphology, the story of “Fellow-
traveller”, Hans Christian Anderson, Vladimir
Propp
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مقدمه
ادبیات شفاهی هر قوم و ملت بخش عظیمی از فرهنگ 
معنوي آن ملت است که سینه به سینه از نسلهاي قدیم تا به 
امروز نقل شده و در گذر زمان حافظ هویت فرهنگی ملتها 

ادبیات عامیانه از فرهنگ عامه یا فرهنگ توده . بوده است
دم فلکلور در لغت به معنی دانش مر. سرچشمه گرفته است

بنابراین با . است و زندگینامه ي یک ملت به شمار می رود
واقعیات زندگی مردم پیوند دارد و بازتاب زندگی اجتماعی 

، سیر تحوالت فکري یک هاآنکار و تولید ي وفرهنگی، شیوه 
.ملت و رفتار و منش و مذهب واعتقادات یک جامعه است
و زبان قصه یکی از زیباترین حوادثی است که توسط ذهن 

انسان شکل گرفت و عالقه به شنیدن و گفتن قصه و داستان 
، قصه پدیده همیشه و در طول زمان با انسان همراه بوده است

یک فرهنگی تفکر و خصوصیات ي غنی و متنوعی است که 
به همین دلیل است که در عین کهنگی .را در خود داردملت 

تماعی داستانی هر محیط و مکان اج. تازه و امروزین می نماید
يشدهقدیمی ترین مجموعه ي چاپ .مخصوص به خود دارد

) 1634- 6(قصه هاي عامیانه را جیووانی باتیتا باسیلی در ناپلس
به 1848این مجموعه تا سال ". جمع آوري کرده است

بعد از آن داستانهاي پرالت با .انگلیسی ترجمه نشده بود
د و کتاب منتشر گردی1829موضوعات اخالقی در سال 

در ترجمه )Jacob and Wilhelm Grim( برادران گریم
در سال » داستانهاي محبوب آلمانی«اي با عنوان داستانهاي

گرد آوري بعد از آن ) 84؛1382هانت،(».منتشر گردید1829
؛ داستانها و ادب عامه توسط دانشمندانی چون ژوکوفسکی 

و مستشرق دانمارکی؛ایران شناس روسی، کریستسن سن 
.شددانشمند فرانسوي آغاز؛ هانري ماسه 

با انتشار این مجموعه توسط برادران گریم تحولی شگرف و 
عظیم در داستانهاي عامیانه به وقوع پیوست و باعث شد که در 

بر این .سطح جهانی تحقیقات وسیعی درین باره انجام شود
اساس هر یک از بزرگان ادبی کشورهاي مختلف عالوه بر 

ي داستانهاي عامیانه ي منطقه ي خود درباره ي داستان گردآور
هاي عامیانه ي  سایر ملت ها و هم چنین اصول و ساختار 

نظرات متعدد و متفاوتی را ابزار داشتند که هاآنشکل گیري 
این موضوع به نوبه ي خود باعث گسترش عظیم و پربار شدن 

.جامعه ي ادبی قصه هاي عامیانه شد
ه هانس کریستین اندرسن شروع به نگارش بعد ازاین مرحل

داستانهاي عامیانه کرد و هرچند از این داستان نویس، شاعر و 
اما "نمایش نامه نویس دانمارکی آثار زیادي برجاي مانده

شهرت جهانی وي به خاطر داستانهایی است که بین سالهاي  
آنچه ")1؛1380اندرسن،(".براي کودکان نوشت1872-1835

کند به کار بردن زبان ساده و فصیح و را ممتاز میقصه هاي ا
ادبی است که خالی از لغات خشن ولهجه هاي محلی 

)   42؛1363جعفر نژاد،("است
در طی این سالها نظریه هاي متفاوتی درباره اصول این قصه 

:ها ارائه شد ه است از جمله
- 2بازسازي اسطوره ها از روي قصه هاي عامیانه -1

منشاء -3و اصل قصه ها به آداب و رسوم مردم بازگشت بنیاد
که هر کدام ازین نظریه ها براي ....هندي قصه هاي عامیانه و 

خود پیروان زیادي داشتند و تا مدتهاي بسیار طوالنی داراي 
این اندیشه ها و اصل ها چیزي يهمهحیات بودند اما از میان 

پیدا کرد و که بیشتر از همه زنده ماند و طرفداران بسیاري 
باعث بحث ها و کشمکش هاي زیادي شد نظریه ي اصالت 

والدیمیر پراپ اندیشمند بزرگ روسی ساخت یا ساختارگرایی
بود که در آن روابط متقابل میان اجزاي سازه اي یک شیء یا 

. دهدیمیک موضوع فولکلوریک را مورد بررسی قرار 
سال پراپ کتاب ریخت شناسی قصه هاي عامیانه را در«

منشر کرد او درین اثر ابتدا واحدهاي سازه اي را با 1928
. کند توجه به کارکرد و نقش قهرمان قصه معین و تعریف می

پراپ با تحلیل یک صد قصه ي عامیانه دریافت که کارکرد این 
رسد و تمام نوع خویشکاري می31قصه ها محدود است و به 

)288؛1371اخوت،(».این قصه ها داراي توالی مشخصی هستند
پیشینه ، ضرورت ، سوال و فرضیه ي تحقیق
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والدیمیر پراپ نخستین کسی است که مباحث ریخت 
ریخت شناسی قصه ها «عنوان کتاب وي . شناسی را مطرح کرد

آثار دیگري که در .منتشر  شد1928است که در سال » ي پریان
خت این زمینه منتشر شده عبارت است از یادداشتی بر کتاب ری

کاشیگر که رضا فرخ فال نیز .شناسی قصه پریان ترجمه ي م
مقاله هایی نیز در این زمینه نوشته . نقدي بر آن نوشته است 

ریخت ". شودیمشده است که از آن میان به دو مقاله اشاره 
از بهرام "شناسی قصه ي جنگ مازندران بر اساس روش پراپ 

نه ي شهسوار ریخت شناسی داستان عاشقا"جاللی پور و 
از سید حسین فاطمی و فائزه عرب یوسف آبادي "پلنگینه پوش

اثر هانس کریستین اندرسن تا کنون از لحاظ » همسفر«داستان .
با توجه به اینکه .ریخت شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است 

داستان هاي اندرسن از اولین و معروفترین داستانهاي عامیانه 
ساخت داستان هاي عامیانه ي جهان است و در بررسی 

راه گشاي پژوهشگران این عرصه باشد ، درین تواندیم
پژوهش با رویکرد شناخت ساختار و شکل قصه به بازکاوي 

پرسشی .پردازیمداستان همسفر اثر هانس کریستین اندرسن می
شود این است که ریخت و که در مقاله ي حاضر مطرح می

به قصه هاي پریان کتاب ساختار این داستان تا چه میزان 
ریخت شناسی قصه هاي پریان والدیمیر پراپ شباهت دارد؟ 
براي پاسخگویی به این پرسش با روش کتابخانه اي به ارزیابی 

پژوهش بر این .ساختاري این داستان پرداخته ایمهايیژگیو
فرض شکل گرفته است که این داستان به دلیل شباهت زیاد به 

ن ، در هفت حوزه ي عمل و سی و یک ساختار قصه هاي پریا
حوزه ي خویشکاري با نظریه ي ریخت شناسی والدیمیر پراپ 

.قابل تطبیق است
شرح ماجراهاي یوهانس و همسفرش

پدر یوهانس که بیمار است و امیدي به بهبودیش نیست،  
خواهد که جوان خوبی کند و از او میپسرش را نصیحت می

یوهانس پدرش را به خاك .یرود باشد و پس ازچندي از دنیا م
شب را در . شودسپارد و صبح روز بعد عازم  سفر میمی

صبح روز . دهدگذراند و بدهی مرد مرده اي را میکلیسایی می
خورد و افتد در نیمه هاي راه رهگذري به او برمیبعد به راه می

پذیرد و با خواهد که با هم همسفر شوند یوهانس میاز او می
افتند در راه همسفر یوهانس پاي شکسته ي  راه میهم به 

کند ودر مقابل سه دسته ترکه پیرزنی را با یک مرهم درمان می
.گیردي بزرگ از او می

سپس همسفربا مالیدن همان مرهم به بدن یک عروسک 
و موجب آوازخواندن او آوردیمشکسته او را به حرف 

و بال قو می و در ازاي آن از صاحب عروسک ها دشودیم
صبح روز بعد  به راه افتادند هنوز از کوه نگذشته بودند . گیرد 

به مسافرخانه رفتند تا سر و تنی . که به شهر بزرگی رسیدند 
بشویند و لباسی عوض کنند و بعد وارد شهر بشوند که صاحب 

پادشاه این جا مرد خیلی مهربانی : گفتهاآنمسافرخانه به 
دخترش که شاهزاده خانمی مخوف است اما امان از دست 

دختر . و باعث مرگ هزاران شاهزاده ي جوان شده است! است
توانند از او خواستگاري کنند فقیر و اعالم کرده بود که همه می

ثروتمند فرقی ندارد ولی براي اینکه به جواب مثبت برسند باید 
-به سه سوال او پاسخ  بدهند و اگر جواب درست را نمی

. شدندشد یا به دار آویخته میا سر از تنشان جدا میدانستند ی
اتفاقا درهمین حال شاهزاده خانم از جلو مسافرخانه عبور کرد 

صورتش سرخ و فورا عاشق او شد .چشم یوهانس به او افتاد . 
به قصر رفت و .و تصمیم گرفت که از او خواستگاري کند

رابر اعضاي خواستگاري خود را اعالم کرد و قرار شد فردا در ب
.شورا و پادشاه به سواالت شاهزاده خانم جواب بدهد

شب که یوهانس خوابید رفیقش بالهاي قو را به پشتش بست 
دسته ي ترکه هایی را که از پیرزن گرفته بود در ینتربزرگو 

در . جیب گذاشت  و به طرف اتاق شاهزاده خانم پرواز کرد
از شد و شاهزاده با همین موقع پنجره ي اتاق شاهزاده خانم ب

رفیق یوهانس . دو بال بزرگ سیاه بر فراز شهر به پرواز درآمد
پادشاه . به قصر بزرگی رسیدند .  هم پشت شاهزاده پرواز کرد

قصر کوتوله اي بود که شاهزاده خانم درباره ي خواستگار فردا 
از او بخواه به تو بگوید به چه فکر : کوتوله گفت.با او حرف زد

صبح که یوهانس عازم .تو در فکر کفش هایت باشکنی ومی
قصر شد ، رفیقش به او گفت که اگر شاهزاده از تو پرسید در 

و به این ترتیب یوهانس به . چه فکري است بگو کفش هایش
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روز دوم هم اتفاق شب .سوال شاهزاده خانم پاسخ درستی داد 
شب .قبل تکرار شد و جواب سوال، دستکش هاي شاهزاده بود

این بار به سر من فکر کن اما : م کوتوله، به شاهزاده گفتسو
فردا نیز یوهانس به سوال شاهزاده جواب درست داد و قرار 
شد با او ازدواج کند اما شاهزاده عالقه اي به یوهانس نداشت 

رفیق یوهانس به او گفت شب عروسی وان حمام را از آب پر .
ه را سه بار در آن کن و این مایع را در آن خالی کن و شاهزاد

فرو کن یوهانس این کار را کرد و شاهزاده خانم تغییر شکل 
داد و به یوهانس نیز عالقه مند شد و یوهانس به جاي پادشاه 
بر تخت شاهی نشست و سالهاي سال با شادي زندگی 

) 91-71؛1389اندرسن،.(کردند
خویشکاري چیست؟

خویشکاري عمل شخصیتی از اشخاص قصه است که با
-توجه به  اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد تعریف می

در مقاله ي حاضر خویشکاري افراد قصه به ترتیب .شود
. خویشکاري پراپ بررسی و برشمرده شده است

خویشکاري ها درین داستان به طور پیوسته رخ نداده اند 
زنجیره ي خویشکاري ها بنیاد ریخت شناسی قصه را نشان .
شه ي اساسی در ریخت شناسی قصه ي پریان آن اندی. دهدیم

است که کثرت بیش از اندزه ي جزئیات قصه هاي پریان قابل 
تفکیک به یک طرح واحد است و عناصر این طرح که 
تعدادشان سی و یک عنصر بیشتر نیست همیشه یکی هستند و 
. همیشه با نظم  و توالی خاصی پشت سر هم قرار می گیرند

) 19؛1368پراپ،(
. هاي عامیانه عناصري ثابت و متغیر وجود دارد در داستان

ولی اصل داستان . عناصري که متغییر هستند نمود ظاهري دارند
توانیمو .کند ها ي آن تغییر نمیثابت است و خویشکاري

هاي مشابه توسط بدین گونه عنوان کرد که کارها و اتفاق
. گیردمتفاوت صورت میهايیتشخص

قصه سازه هاي بنیادي قصه هايیتشخصخویشکاري«
را از هم جدا هاآنيهمههستند و ماقبل از هر چیزي باید 

سازیم براي آنکه بتوانیم خویشکاریها را جدا سازیم اول باید 
: تعریف باید از دو نظر انجام گیرد .را تعریف کنیمهاآن

نخست آنکه تعریف در هیچ موردي نباید متکی به شخصیتی 
تعریف یک . که آن خویشکاري را به انجام رسانده استباشد 

خویشکاري بیشتر اوقات به صورت اسمی است که عملی را 
دوم یک عمل را جدا از ...) مانند نهی، پرسش و .(کندبیان می

توان تعریف نمود و معنایی را که مکان آن در سیر داستان نمی
مورد نظر هر خویشکاري در سیر عملیات داستان دارد ، باید 

شود گفت که این گونه می» )52؛1368پراپ ،(داشت
خویشکاري  همان  وظیفه ،نقش و عملی است که در یک قصه 
ي عامیانه بر عهده ي قهرمان و ضد قهرمان است و میزان 

بنابراین قاعده و .اهمیتی که آن عمل و اتفاق در داستان دارد 
:اصول خویشکاري به صورت زیر است

اي اشخاص قصه عناصر ثابت و پایدار را در خویشکاریه-1«
.دهندیک قصه تشکیل می

.خویشکاریها محدود استيشماره-2
ي اما همه. ها همیشه یکسان استتوالی خویشکاري-3

آیند و این امر به هیچ روي قانون خویشکاریها در داستان نمی
.زندتوالی را به هم نمی

شان از یک مانقصه هاي پریان از جهت ساختيهمه-4
)1368:53همان،(» .نوع هستند

ریخت شناسی چیست؟
ها ي توصیف قصه) Morphology(ریخت شناسی

، و همبستگی این سازه هاآنعامیانه بر اساس اجزاء سازنده ي 
آنچه که ) 1368:49همان،. (ها با یکدیگر و با کل قصه است 

د این است که در کار ریخت شناسی یک داستان اهمیت دار
براي بررسی یک داستان و شناخت ریخت آن باید از محتواي 
داستان چشم پوشی کرد و فقط فرم و طرح داستان را مورد 

به عبارت دیگر در ریخت شناسی باید به .بررسی قرار داد 
شخصیت ، ( کالبد شکافی فرم داستان پرداخت که شامل 

عناصر هرچند این . شود می...) خویشکاري و انگیزش،رقم 
عناصر بنیادین یک اثر هستند ولی در رو ساخت داستان به 

.چشم نمی خورند 
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ریخت شناسی داستان
شود که هر قصه اي معموال با یک صحنه آغازین شروع می

شوند یا قهرمان اصلی در آن  مثال اعضاي خانواده توصیف می
این صحنه با آنکه خویشکاري . شود داستان معرفی می

شود ولی یک عنصر ریخت شناسی بسیار مهم وب نمیمحس
روال کار در این پژوهش به این ) 60:1368پراپ،. (است 

صورت است که اول تعریفی مختصر از خویشکاري ارایه می 
گردد،سپس نشانه ي اختصاري خویشکاري بر اساس ریخت 

و سر انجام نمونه هاي مناسب از شودیمشناسی پراپ تعیین 
کریستین اندرسن انتخاب و در جداولی در قصه ي همسفر

:اختیار خواننده قرار می گیرد

جدول زنجیره ي خویشکاري هاي داستان همسفر از هانس کریستین اندرسن

نمونهنشانه خویشکاري
آغازینيصحنه

a
بخت برگشته بود؛ پدرش ناخوش بود و ) johannes(طفلکی یوهانس: 

امیدي به بهبودش نبود

کند که یکی از یکی از اعضاي خانواده از خانه غیبت می: یبتغ
βیابدشکلهاي حاد غیبت به صورت مرگ پدر و مادر نمود داده می

مرد رو به مرگ از روي شوق نگاهی به پسرش کرد و بعد نفس عمیقی 
کشید و از دار دنیا رفت

شود که گاهی به صورت قهرمان قصه از کاري نهی می:نهی
درین قسمت به صورت غیر . گرددز یا درخواست اظهار میاندر

.مستقیم آورده و با وعده اي همراه شده است
γ

پدر زمزمه کنان گفت تو پسر خوبی بوده اي یقین دارم که خداوند پشت 
و پناهت خواهد بود و حفظت خواهد کرد

خورد و ناآگاهانه به دشمن خود قربانی فریب می:فریبکاري
λدکنکمک می

-شود و فریب مییوهانس با دیدن دختر پادشاه مجذوب زیبایی او می

یوهانس . کندکمک میخورد و نااگاهانه به شاهزاده در به قتل رساندن خود
تواند از او خواستگاري کند؟ حتی مرد نداري مثل من؟ به هرکسی می: گفت

تواند مانعم بشودروم هیچ چیز نمیقصر می
:مان هاي خدعه آمیزقرارداد ها و پی

دهد در این نوع خاصی از پیشنهادهاي فریبنده را تشکیل می-
شود و شریر از گونه موارد رضایت دادن بر شخص تحمیل می

جوید و موقعیت دشواري که قربانی گرفتار آن است سود می
آورد که این گاهی نیز موقعیت دشوار را خود شریر به وجود می

.دبختی مقدماتی تعریف کردتوان به بعنصر را می

ε
در این مورد شاهزاده خانم با وعده ي ازدواج طعمه ها را به سمت خود 

کندرا نابود میهاآنکشد و می

زند و او در داستان آرامش خانواده ها را بر هم می:شرارت
همیشه  یک نوع مصیبت، خرابکاري یا صدمه اي را در قصه 

.کندایجاد می

13A
گوش کن ، از او بخواه که به تو بگوید در چه فکري هستی «فت کوتوله گ

تواند حدس و بعد به چیزي خیلی پیش پا افتاده فکر کن ، چون هرگز نمی
.بزند مثال فکر کفشهایت باش بعد سر از تنش جدا کن

خواهدشریر کسی را براي خوردن می
V17

لم براي یادت نرود که فردا شب چشم هایش را براي من بیاوري د
زندخوردنشان غنج می

. شودبه طور دقیق تر تدارك بیننده نامیده می): یاریگر(بخشنده
معموال قهرمان داستان تصادفاً با او در جنگل یا در طول راه آشنا 

: یوهانس تازه از جنگل آمده بود بیرون که نداي کسی را از پشت سر شنید
خواهم به سرزمین هاي پهناور عالم بروم هم میمن ..... صبر کن کجا میروي؟
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یوهانس گفت فکر بدي نیست و بدین ترتیب با هم . بیا با هم همسفر بشویمD.شودمی
همسفر شدند

:کارکرد یاریگر
گیرداین شود و مورد پرسش قرار میقهرمان آزمایش می

تواند گونه ي ضعیف تري از آزمون شمرده شود در پرسشها می
ون مستقیم وجود ندارد پرس و جو صبغه ي مورد حاضر چون آزم

.یک آزمایش غیر مستقیم را دارد

D2

یوهانس  تازه از جنگل بیرون آمده بود که نداي کسی را از پشت سر 
صبر کن کجا میروي؟« شنید

:ضد قهرمان
موجود متخامصی که سعی در کشتن قهرمان میکند

D8

.
و بگوید در چه فکري هستی و گوش کن از او بخواه به ت: کوتوله گفت

تواند حدس بعد به چیزي خیلی پیش پا افتاده فکر کن چون او هرگز نمی
.مثال در فکر کفشهایت باش بعد سر از تنش جدا کن.بزند

:واکنش قهرمان
دهد در قهرمان در برابر کارهاي یاریگر آینده واکنش نشان می

قهرمان به سالم .اکثر مواقع واکنش قهرمان یا مثبت است یا منفی
.دهدیاریگر جواب می

E2

به سرزمین هاي پهناور عالم آدم فقیري هستم نه پدري دارم و : جواب داد
.نه مادري ولی یقین دارم که خدا پشت و پناه من است

:دریافت عامل جادویی
توانند به عنوان یک شود همه میاشیایی که در زیر ذکر می

هاآناشیائی که از میان ) 2جانوران ) 1عامل جادویی عمل کنند 
مانند سنگ آتش زنه که اسبی از . آیندیاریگران جادویی بیرون می

اشیائی که داراي خواص جادویی باشند ) 3آید میان آن بیرون می
هایی که مستقیما به صفات و توانایی) 4.. مانند چماق و شمشیر و 

.شودقهرمان داده می

F6

قوي ...ز باالي سر صداي عجیب اما دلنشینی را شنیدندیک دفعه هر دو ا
دو بال به این ! عجب بالهاي قشنگی دارد: رهگذر فریاد زد....سفید بزرگی بود

چه !برمرا به همراه میهاآن.سفیدي و بزرگی باید ارزش زیادي داشته باشد
.»خوب شد شمشیر دارم

:انتقال مکانی
آن است انتقال داده یا قهرمان به مکان چیزي که در جستجوي

G2کندشود و بر روي زمین یا دریا سفر میراهنمایی می

دم دماي صبح روز بعد یوهانس اندکی مال دنیایی که داشت در بقچه ي 
کوچک پیچید پنجاه مارك نقره ي ارثیه اش را گذاشت در کیسه اي که زیر 

.کمربندش پنهان کرده بود خیال داشت دور عالم بگردد

پیروزي

I

همین که شاهزاده رفت به اتاق خوابش و کوتوله خواست برگردد به خانه، 
رفیق یوهانس چنگ انداخت ریش دراز و سیاه او را  گرفت و با یک ضربه 

در این جا با مرگ کوتوله یا شریر نشانه هاي . شمشیر سر از تنش جدا کرد
.آوردپیروزي به یوهانس روي می

:
- بختی یا مصیبت یا کمبود آغاز قصه التیام میبد:رفع مشکل 

این خویشکاري و خویشکاري شرارت با هم یک زوج را . پذیرد
رسد و داستان درین خویشکاري به اوج خود می. دهندتشکیل می

شود در داستان آمده طلسم شخص افسون شده اي شکسته می
قعی است که کوتوله با جادو کردن شاهزاده خانم او را از شکل وا

.خود بیرون آورده و سنگدل کرده است

K8

امشب کنار تخت عروسی وان بزرگ حمام را از آب پر کن و این پرها را 
در آن بینداز و شیشه ي مایع را در آن خالی کن وقتی شاهزاده خانم خواست 
به بستر برود، او را هل بده تو الوك و سه بار سرش را فرو کن زیر آب؛ آن 

شودآید و سخت خاطر خواهت میاو از شکل جادو شده بیرون میوقت
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:پیگیري یا تعقیب
یکی از شکل هاي تعقیب شدن قهرمان دستور براي کشته شدن 

Prاوست

دهد که یوهانس را بکشد که البته در این کوتوله به شاهزاده دستور می
-ن دنبال میداستان قهرمان به صورت غیر مستقیم براي تعقیب و کشته شد

سر از تنش جدا کن اما یادت نرود که چشم هایش را براي من بیاوري . شود
زنددلم براي خوردنشان غنج می

:نجات
دهدیاریگر قهرمان از خطر مرگ نجات داده می

Rs

رود اما از خطر مرگ یوهانس با عشق به شاهزاده به خواستگاري او می
تن کوتوله، یوهانس را از خطر مرگ نجات واهمه اي ندارد ولی یاریگر با کش

.دهدمی
:ناشناختگی

یکی از .رسدقهرمان ناشناخته به خانه یا سرزمین دیگري می
Oانواع رسیدن ها رسیدن به دربار شاه است

باري هر دو فرسنگ ها سفرکردند و با این وصف هنوز از کوه نگذشته 
وهانس جوان درین داستان براي ی. (که ...بودند عاقبت به شهر بزرگی رسیدند

.) شودخواستگاري از شاهزاده به قصر هدایت می
:کار دشوار

این عنصر یکی از عناصر بسیار دلچسب و محبوب قصه 
همیشه کارهاي سخت و شاید الینحل در داستان به قهرمان .است

شود که او نیز یا با یاري از غیب یا با زیرکی و یا با شانس داده می
آیده ي انجام کار مورد نظر برمیاز عهد

M

تصمیم گرفته شد یوهانس صبح روز بعد به قصر برود و جلو داورها و 
اگر از عهده ي . اعضاي شوراي پادشاه به پرسش شاهزاده خانم جواب بدهد

گشت و روزهاي بعد به دو سوال آمد آن وقت باز باید برمیجواب برمی
.داددیگر او جواب می

:کار دشوارانجام 
یوهانس با جواب دادن به سوالهاي شاهزاده خانم از عهده ي 

کند و آید و با شاهزاده خانم ازدواج میماموریت یا آزمون برمی
.شودنیمی از مشکل او حل می

N

« : شاهزاده خانم آه عمیقی کشید و دستش را به دست یوهانس داد و گفت
».کنیممیحاال تو ساالر منی امشب با هم ازدواج

:رسوایی شریر
این خویشکاري در بیشتر موارد با خویشکاري شناخته شدن 

قهرمان واقعی همراه است
Ex

درین داستان رسوایی شریر زمانی است که یاریگر سر شریر را از تنش 
دهد تا در جمع بزرگان دربار نشان کند و آن را به دست یوهانس میجدا می

.دهد
:تغییر شکل

این .شودظاهر جدیدي در یکی از اشخاص پدیدار میشکل و
تغییر شکل و ظاهر جدید مستقیما بر اثر عمل جادویی یکی از 

آیدیاریگران به وجود می

T

شود شاهزاده خانم جادوي طلسم همان طور که درآخر داستان مشاهده می
عی خود آید و به شکل واقمیکوتوله شده بود با کمک یاریگر از این شکل در

درین داستان شاهزاده خانم ظاهري زیبا ولی اخالقی زشت .(شودنمایان می
شود و اخالق داشت که بعد از شکسته شدن طلسم ظاهرش زیباتر می

.)گرددمهربانش به او بازمی
مجازات شریر

U

همین که شاهزاده رفت به اتاق خوابش و کوتوله خواست برگردد به خانه، 
چنگ انداخت ریش دراز و سیاه او را گرفت و با یک ) ریگریا(رفیق یوهانس

ضربه ي شمشیر سر از تنش جدا کرد و جسدش را انداخت تو دریاچه تا 
.خوراك ماهی ها بشود

عروسی
W

-یوهانس به دلیل جواب دادن به سوالهاي شاهزاده خانم با او ازدواج می

. کند
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.پذیردعروسی قهرمان به چند گونه صورت می
- گاهی عروس و مملکت یکجا به قهرمان پاداش داده می-1«

دارد و شود و یا پادشاه نیمی از کشور را نخست دریافت می
.کشور را پس از مرگ پدر و مادريهمه
کند و تخت و تاجی گاهی قهرمان تنها ازدواج می-2

.دارد زیرا عروسش شاهزاده نیستدریافت نمی
به تخت سلطنت در قصه گاهی برعکس تنها دست یابی-3

این داستان خویشکاري ) 132؛1368پراپ ،(» ...آمده است و 
پادشاه پیر سالهاي درازي پس از آن .نوع اول را دربردارد

نشانید و زندگی کرد و از اینکه نوه هایش را روي زانویش می
برد و کردند لذت میبا گوي پادشاهی او بازي میهاآن

.راندسراسر کشور فرمان مییوهانس هم به جاي او بر
توضیحی که الزم است درباره ي آزمونها داده شود این است 

که درین جا شاهزاده (که انواع آزمونهایی که توسط آزمونگر
پذیرد به صورت می) خانم به همراه کوتوله آزمونگر هستند

شکل هاي زیر قابل تفکیک هستند که البته این گروه بندي به 
.طور تقریبی است

حل کردن معما یا /آزمون با آتش /آزمون با غذا یا نوشیدنی«
کارها و /پنهان شدن/آزمون گزینش /آزمونهایی ازین نوع 

آزمونی که )127؛1368پراپ،(»...... ماموریت هاي دیگر و 
توسط شاهزاده طرح شده جواب دادن به سوالهایبسیار سختی 

د و این است که جوانان زیادي از عهده ي آن برنیامده ان
این آزمون از نوع سوم . شده استهاآنموضوع باعث مرگ 

.باشدیعنی حل کردن معما می
والدیمیر پراپ تاکید کرده است که گاهی خویشکاري ها و 

به گونه اي است که شاید با خویشکاري هاآنترتیب و توالی 
اتفاقا تعدادي از .او سازگار نباشديشدههاي گروه بندي 

مثال در .شودي داستان ما نیز شامل این استثنا میخویشکاري ها
گروه بندي او شریر بعد از نهی قهرمان از انجام کاري وارد 

شود اما در داستان همسفر ،شریر در میانه ي داستان داستان می
در .دزدد شود، یا شریر یک عامل جادویی را میوارد می

اول تا صورتی که عامل جادویی در داستان مورد بحث ما از
...  پایان در دست یاریگر قرار داشت و 

خویشکاري از 24همان گونه که مشاهده شد این داستان 
البته در داستان  . خویشکاري پراپ را دارا است31بین 

همسفربعضی از خویشکاري ها بدون وجود واسطه اتفاق نمی 
افتد و یا عمل به خوبی و به آن صورتی که باید باشد صورت 

.یرد گنمی
شخصیت

روایت شناختی به شخصیت توجه چندانی هايیبررسدر 
نشده و نسبت به سایر عناصر داستان کمتر مورد تجزیه و 

بسیاري از روایت شناسان شخصیت ". تحلیل قرار گرفته است 
دانند که براي بررسی آن در سطح داستان جایی را عنصري نمی

ان و شکل گرایان نیز ساختار گرای) 80؛2008توالن،(".باز کنند
مفهوم شخصیت را عنصر ساکنی در روایت داستان دانسته 

پراپ نیز در کتاب ریخت شناسی قصه » )87؛1386واالس،(اند
- هاي پریان نظریه هاي خود را بر اساس اهمیت خویشکاري

هاي اشخاص داستان پی ریزي کرده است نه شخصیت هایی 
.دهندکه داستان را شکل می

آنچه اهمیت دارد خویشکاري است و همین از نظر پراپ
خویشکاري است که باعث ظهور و بروز شخصیت در داستان 

در قصه هاي .کندشود و امکان تجلی شخصیت را فراهم میمی
- 2شریر -1. خوردپریان هفت نوع شخصیت به چشم می

-6گسیل دارنده -5شاهزاده خانم - 4یاریگر -3بخشنده 
)ضد قهرمان(وغین قهرمان در-7قهرمان 

این هفت شخصیت و ) Marie-laure-ryan(ماري لوریان 
به «: خویشکاري هایشان را این گونه بیان مطرح کرئه است

شخص یا شیء ) c(قهرمان، )B(فرستنده، )A(دلیل تقاضاي 
) E(شریر، و با کمک ) D(مطلوبی را با شکست دادن 
ه دست قهرمان دروغین ب) F(بخشنده، علی رغم حیله هاي 

)  30؛1995آپو ساتو،(».آوردمی
داستان هايیتشخصدرین تحقیق پس از بررسی انواع 

رسیم که قهرمان دروغین و همسفر اندرسن به این نتیجه می
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شریر در این داستان یکی هستند واو کسی نیست جز کوتوله ، 
نیز با عنصر بخشنده ) رفیق یوهانس(هم چنین یاریگر داستان

نیز در واقع همان )گسیل دارنده (اعزام کننده . یکی شده است
خواهد کاري را انجام دهد و او شخصی است که از قهرمان می

کند؛ درین داستان را براي انجام خواسته اش راهی می
شخصیتی که این نقش را برعهده دارد همان شاهزاده خانم 

هایتشخصشود در این قصه همان گونه که مالحظه می.است
درهم ادغام شد ندو از بین هفت شخصیتی که ماري ي بسیاري

لوریان براي عناصر داستان برشمرده است، فقط چهار 
خویشکاري بر عهده 21بنابراین .کنندشخصیت ایفاي نقش می

شخصیت قرار گرفته است؛ که جدول زیر خویشکاري 4ي 
: را نمایان می سازدهایتشخصهاي منتسب به این 

ي داستان همسفرهایتشخصجدول خویشکاري هاي منسوب به 
انگیزش

شود فرد به خاطر آن به میانگیزه و هدفی که باعث 
انجام کارهاي مختلف دست بزند همان انگیزش قصه ي 

همین انگیزه ها هستند که باعث پویایی داستان . عامیانه است
با این وجود انگیزش ها در داستانها متفاوت، ناپایدار .شوند می

اکثر خویشکاري ها خود به خود و در طول . و بی ثبات هستند
اما براي ظهور شریر نیاز به زدن . آیند میداستان به وجود 

در داستان همسفر هر یک از . شودیمجرقه اي احساس 
انگیزشی براي خود یافته اند و بر  اساس آن دست هایتشخص

.به عمل زده اند
در این داستان دلیل خویشکاري هایی که توسط یاریگر 

ز نسبت شود ،محبتی است که قهرمان داستان در آغاانجام می

دهد همچنین انجام عمل خیر یوهانس است که به او نشان می
با پرداخت بدهی مرده آینده اي دلخواه را براي خودش رقم 

زند البته با کمک یاریگر و با سختی هاي بسیار زیادي که می
.بار آن بر دوش یاریگر داستان است

از سوي دیگر انگیزش شریر براي قتل هاي غیر 
دهد آدم خواري است و عالقه ي که انجام میمستقیمی

دهد ، فقط به این دروغینی که نسبت به شاهزاده خانم نشان می
علت است که شاهزاده وسیله و ابزار رسیدن کوتوله به آدم 

.      سازدهاست که امکان آدم خواري او را فراهم می
اعداد رمزي 

د هم جزو نشانه در قصه هاي عامیانه کاربرد ارقام و اعدا
ارقامی که در قصه هاي پریان «.هاست و جایگاه ویژه اي دارد

به کار رفته است بسیار معدود و اندك است و از چند عدد 
و 3ارقام اساسی در قصه ها اعداد .کندخاص بیشتر تجاوز نمی

و 500، 50، 24و بعد از آن 8و 6هستند و بعد از آن عدد 7
).208: 1366،لوفلر(» .باشدمی24000
2عدد 

دهند، که نشان دهنده را به صورت صلیب نشان می2عدد «
در این داستان ونمونه ) 224: 1366لوفلر،( »ي آمیزش است

نشان دهنده ي شادي و 2اي که از آن ذکر خواهد شد عدد 
خوشحالی جمع است ورقص دو نفره عروسک ها و عوامل 

عروسک ها را زنده زمانی که رفیق یوهانس : عروسک گردانی
- کند همه با هم و دو به دو شروع به رقصیدن میمی

درشکه چی با آشپز باشی رقصید و پیشخدمت با «.کنند
)79؛1389اندرسن،(»..خدمتکار و 

3عدد

اکسل . بیشتر کاربرد داشته است7ازعدد 3در افسانه ها عدد 
عدد سه در افسانه«گویددرین باره می) Axel olrik(اولریک 

هاي جادویی و اسطوره ها و حتی در افسانه هاي ساده ي 
در هزاران هزار . شودمحلی به نحوي باور نکردنی تکرار می

کنیم برخورد می3قصه ي عامیانه بیش از سایر اعداد با عدد 
پیرزنی که : نمونه ي آن درین داستان)86: 1992اولریک،("

کارکردشخصیتخویشکاري
A.Fکوتولهشریر و قهرمان دروغین

رفیق بخشنده و یاریگر
یوهانس

E.D

شاهزاده خانم و اعزام 
کننده

شاهزاده 
خانم

M.N.
W.

.C.E.Iیوهانسقهرمان
W
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خورد و یک دسته هیزم بر پشت کمرش بسته، به زمین می
گیرد و شکند، رفیق یوهانس سه دسته هیزم از او میپایش می

.کندپاي شکسته ي او را درمان می
6عدد 

، نمود انسان 6رقم"لوفلر درباره ي این عدد می نویسد که .م
مادي یا جسم آدمی؛ بدون عنصر نجات بخش آن 

این   عدد  در اساطیریونان باستان )219: 1366لوفلر،("است
،الهه ي عشق جسمانی اختصاص ) آفرودیت( سبه ونو

همچنین این عدد . داردونماد عشق جسمانی و دنیایی  است
آمد و نماد براي مصریان قدیم طلسمی سحر آمیز به حساب می

يهمهعالوه بر .شد زندگی جاویدان بود و مقدس شمرده می
7نمود انسان فانی مادي بود که در مقابل  عدد 6این ها رقم 

در ).219: همان(نشانه ي انسان جاوید بود قرار می گرفت که
عروسک گردان از : داستان همسفر این گونه آورده شده که 

خواهد که مرهم را به تن چند تا از عروسک هایش رهگذر می
هاآننفر از 6نیز زنده شوند که رهگذر به تن هاآنبمالد تا 

.( کنندرقصیدن میروغن می مالد و عروسک ها فوراً شروع به 
)79؛1389اندرسن،

نتیجه گیري
داستان همسفر اثر هانس کریستین اندرسن دانمارکی از 
جمله داستانهاي کهنی است که با ریخت شناسی والدیمیر 

خویشکاري هاي ا ین . پراپ همخوانی دارد و سازگار است
داستان نیز مثل سایر داستان هاي عامیانه بر طبق اصول ریخت 

مورد بررسی قرار گرفت و هایتشخصراپ جداي از شناسی پ
:این نتایج حاصل شد

شاهزاده خانم درین داستان گرفتار طلسم کوتوله شده است 
او درین .رسد و با طلسم شدن او ،کوتوله به اهدافش می

داستان  به عنوان یک شخصیت عالوه بر نقش شاهزاده نقش 
دیگري که در شخصیت. اعزام کننده را نیز برعهده دارد 

کند ،رفیق یوهانس است داستان نقش بسیار پر رنگی را ایفا می
. که عالو بر نقش یاریگر نقش بخشنده را نیز بر عهده دارد 

هرچند که شاهزاده خانم هم در این داستان دو نقش را بر عهده 
نقش ها پر رنگ يهمهداشت اما عملکرد رفیق یوهانس ، از 

و شریر نیز در واقع  یک نفر هستند قهرمان دروغین. تر است
بنابر این باید گفت که از .و به عنوان ضد قهرمان  عمل می کنند

بین سی و یک خویشکاري پراپ، تنها بیست ویک 
خویشکاري و از بین هفت حوزه ي عملیاتی ،فقط چهار حوزه 
با ادغام درهم در این داستان وجود دارند و خویشکاري هاي 

) D8(و ضد قهرمان ) D)(یاریگر( ده ، بخشن)A13(شرارت
داستانها ي يهمهبرعکس ) B(بسیار پر رنگ و نقش قهرمان

.مورد مطالعه ي پراپ ،ضعیف ترین نقش داستان است
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