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 دهیکچ
 يها  و داستان  یرانی ا یانۀ شفاه یعام يها ار رفته در قصه   ک  به يها پین مقاله برانند تا ت    یسندگان ا ینو
هـا بـه    ن داستان ین موضوع در ا   یح بهتر ا  ی توض يبرا. نندکسه  یگر مقا یدیکن اندرسن را با     یستیرکهانس  
ز یـ  زن نيهـا  تی شخصـ يمای و سـ یها در برابر قضا و قدر اله    تی همچون، اخالق، اراده شخص    یمسائل

 يهـا   داسـتان يهـا  تیاول، هم محتوا و هم شخص: رسد یر میج زیرو به نتا شیپۀ  مقال.شود یپرداخته م
ار ی اندرسـن بسـ    يهـا  تیدوم، شخص . مدارند  اخالق یرانی ا يها شتر از داستان  ین اندرسن ب  یستیرکهانس  

ـ ی ا يها  زن در داستان   یسوم، چهرة منف  .  با مسئلۀ مرگ روبرویند    یرانی ا يها  قصه يها پیشتر از ت  یب  یران
وان و عناصـر    ی اندرسن، خواننده افزون بر انسان، ح      يها چهارم، در داستان  .  دارد يشتریمراتب نمود ب   به
ـ رای ا يهـا  بر خالف داستان  . ندک يز همزادپندار یاء ن ی از اش  یعیف وس یشود تا با ط    ی، واداشته م  یعیطب  ین
 مردم سرزمین خـود را در       ی شفاه يها ر نشده است، اندرسن داستان    ک خلق آنان ذ   ي برا یقیخ دق یه تار ک

جـاد  یه در ا  کـ  يا ر درآورده؛ مسـئله   یسم به رشته تحر   یتب رمانت ک مقارن با گسترش م    یقرن نوزده و زمان   
 .ر نبوده استیتأث یها ب ن تفاوتیا

ـ ی ا یانه شفاه ی عام يها ت، قصه یپ و شخص  ی، ت یقیمطالعه تطب  :هاي کلیدي  واژه ن یسـت یرک، هـانس    یران
 .اندرسن، اخالق، قضا و قدر، زن
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 مقدمه
 ،افتـه یگـر انتقـال     ی به نسل د   ینه از نسل  یس به نهیه در اعصار مختلف س    کانه  ی عام يها قصه

 زمان توسـط  در طولها   قصهنیا. هاست  فرهنگ ملتی بررس ي از منابع خام برا    یمی عظ ۀنیگنج
 در  یه تنها نشان  ی اول يها ه گاه از قصه   کاند    شده چنان دگرگون افته و   ی گسترش   ،گونان گونا یراو

گونه . شوند یم م ی تقس ی و شفاه  مکتوب ۀگاه به دو دست   دید یکانه از   ی عام يها قصه. دنخود دار 
بـر خـالف آن دسـته    ، »يرد شبسترکن ی حسيماجراها«ا ی و   »اری ع کسم«همچون  ،   آن مکتوب
 در گذشـته   انـد،  صیقل داده شـده   در اذهان مردم    ا به گونه شفاهی      اواخر تنه  نیه تا ا  ک ییها قصه
جالب . اند اغذ آمده کبر صفحات    ی همراه با دخل و تصرفات     ، استادان سخن  يوایبا قلم ش   دورتر

 خـود را از تافتـۀ   ي گاه پس از چنـد  ، از شاهنامه  ییها  همچون قصه  ،ها ن قصه ی از ا  یبخشه  ک آن
ـ   یا  به .اند  گرفته اوج یکالسک ادب   يها تا قله   و ن خود جدا بافته   یآغاز  يهـا  ، قصـه  ین گونۀ ادب
ر، نوشـته  یـ ن چنـد دهـۀ اخ    یه تا هم  کاند   ی شفاه يها ر دستۀ آنها قصه   یشود و ز   یانه گفته م  یعام

 .نشده بودند
 روشـن   ی هنگـام  ی آن در مطالعات اجتمـاع      مکتوب ۀگون بر   ی شفاه ۀانیعام اتی ادب يبرتر

 يهـا  ه قصـه  کـ چـرا   . اسـت  جامعـه     نهفته در بطن   دیار و عقا  کاف دن به یه مقصود رس  ک شود یم
ده یـ ن عقیـ  بـر ا  کپیسـ . اند ا روح زمانه نگاشته شده    یمان  کر حا یثأانۀ مکتوب بیشتر تحت ت    یعام

 مهمتـر   –ن شـده    یچـ   دسـت  يهـا  ردن قصـه  کاند با مکتوب     بیشتر فرمانروایان کوشیده   هکاست  
روز داغ  ذهـن مـردم را از حـوادث          – صحه بگـذارد   مکت قدرت حا  یهایی که بر صالح    داستان

ن نـوع از    یـ  ا ، در ادوار گذشـته    ان جامعـه  سـواد با   كتعداد اند ل  یدل ن به یهمچن. منحرف سازند 
ـ در  یحتـ ا یـ  و ردهک باز ییجا مردم  تودة دلدر  آن   یمتر از نوع شفاه   کات  یادب ر یتصـو   بـه یپ
ن شـهادت   ین بـراه  یـ  ا ).6پیک  سـ ( اسـت    بـوده  ن دست جامعه  یینان پا کسا يها دن دغدغه یشک
 نسـبت بـه نـوع       يشـتر ی ب یشـناخت   ارزش جامعه  ی از جهات  یانۀ شفاه ی عام يها ه قصه کدهند   یم

 .مکتوبش دارد
 ۀرشـت  ن اندرسـن بـه    یسـت یرک دربارة هـانس     یــسیان انگل ــزب هــ ب ياریاي بس ـــه کتاب

ـ  یندگان ا ـــسیان بیشتر نو  ـــیه در م  کآنچه  . دهــر درآم یتحر  اسـت، عالقـۀ     كرـــ  مشت ارـن آث
تـاب  ک در . اوسـت  ی شخص يها هـدغـ و دغ  یدگــاس زن ــدرسن بر اس  ــل آثار ان  یتحل ها به  آن

The Perfect Wizard: Hans Christian Andersen ،ات و ین جزئیتر کوچکر کولن با ذین یج
ح یو توضـ نـد  ک یدرسن را بـازگو مـ  ــ انی روزگار جوان، از آثار اندرسن ییها با آوردن نقل قول   

  همچـون  يگـر یآثـار د   .انـد  اش بـوده   ی او ملهم از تجارب زندگ     يها ه چگونه داستان  کدهد   یم
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Hans Christian Anderson: The Fan Dancerونســــ یرــــن پـــ ســی الۀـــ تــوشــ ن ، 
The Young Hans Christian Andersenت یـ را روا اندرسـن  ی دوران جوان،ارن هسهک ۀ نوشت

 ک، جـ  Hans Christian Andersen: The Misunderstood Storytellerتـاب  کدر  .ننـد ک یمـ 
 و  بگـذارد نار  ک ، اندرسن وجود دارد   دربارةه  ک را   يا اپردازانهیفات رو یند توص ک ی م یپس سع یزا
 يهـا  هیـ درونما،  پسیـ تـاب زا  کسـه فصـل اول      . دست بزنـد   و آثار او     ی دوباره زندگ  یبررس به

 ی ذهنـ يها يریها را با درگ  آنۀوشد رابطک ی و م  ندک ی م لیو تحل ه  یزـــتجرا   اندرسن   يها قصه
فصـل  . دهنـد  ی اندرسن را نشان مـ     یشیبر و روانپر  ـــکدت ت ــ ش ها، فصلن  ــیا. ابدیاندرسن ب 

 تـاب ک. ازدانـد  ی اندرسـن مـ  يهـا   از قصـه یینمای س يها  به اقتباس  یاهـــز نگ یتاب ن کن  یآخر ا 
Hans Christian Andersen: Danish Writer And Citizen Of The World ـ  ک در  ۀنـار ارائ

 ۀ عالقـ  ند و ک یاو نگاه م   سانه، به  روانشنا از نقطه نظر   ، اندرسن یـــ مربوط به زندگ   یـــاطالعات
ـ  ر ذرهیـ را ز ي بصـر ياــــ رهـــات و هنــی، ادب یقیوســــاو به م   تـاب  کن یـ ا. گـذارد  ن مـی یب
در  .پـردازد  یــــ درسن م ــــ  ان ياــاوردهـــست د ياوـــکات جهان به وا   ین در بستر ادب   یهمچن

 یو جــول Maria Tatarر اا تاتــیــ مار،The Annotated Hans Christian Andersenتــاب ک
د نـ ده یپردازد و نشان مـ  ی اندرسن ميها  داستاني و بصریک به عناصر درامات Julie Allenآلن

ـ کنـز و مـار   یکر، د یسپک اندرسن همگام با ش     آثار چگونه  بـه  ایـ  دنسـندگان یگـر نو ی دش ازیس ب
 Fairy Tales and the Art of Subversion بـا نـام   ياثـر در . انـد  هگـر ترجمـه شـد   ی ديها زبان
 یل دهـ کانـه در شـ  یان و عامیـ  پريهـا   قصـه چگونهه ک دهد یح میتوض پس،ی زا ک، ج سندهینو
ز اشـارات   یـ ن ن  به اندرس  سپیتاب زا کن  یدر ا . اند ر گذار بوده  ی تأث ندگانیآ خود و    ۀرات زمان کتف

گانگ ـــ ولف. کنـد  بررسی مـی ن اروپا  یشورش و همچن  ک بر فرهنگ     را ر او یند و تأث  ک ی م یفراوان
ر در  رِ دِ  و »یۀ برفـ کـ مل«اوانه بـه داسـتان   ک روانی نگاه The Kiss of the Snow Queenتاب کلِ

ر ا  يریگ جهین نت یمهمتر. اندازد یروابط مردان و زنان م     رِ  يهـا  مبـود که اندرسـن    کـ ن اسـت    ی لدِ
 یۀ برفـ  کـ  در مل  کیت  یاند و نجات او مثل شخص      ردهکهمه او را طرد     « داشته و    ی فراوان یعاطف

ن یسنده به اینو Sorte damerتاب کدر ). 158لدرر  (» صورت گرفتهيا ق دختر بچهیتنها از طر
ـ یـ در ادب Famme Fatale »زن افسونگر«پ ی تیکش از دوران رمانتیه پکرسد  یجه مینت ا ات اروپ

ل یـ سته، تحلیز ی مك دانماریکات رومانتی ادب ییوفاکه اندرسن در دورة ش    ک نیبا ا . وجود نداشته 
 وجـود  ین زنـان ی از چني او اثريها ه در قصهکشود  یتاب بدان جا ختم مکن یآثار اندرسن در ا 

 .ندارد
 ن اندرسـن نپرداختـه  یسـت یرکل آثار هـانس  ی به گونه انحصاري به تحلیتابکچ یران هیدر ا 
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 يا  تنهـا مجموعـه    ،1384 تابسـتان    پ چـا  41 و نوجوان شمارة     كودکات  یپژوهشنامۀ ادب . است
 بـا  يا ن، مقالـه یهمچنـ .  احوال و آثار اندرسن همت گماشـته      یژه به بررس  یلی و که به ش  کاست  
 آزاد  ينـا اخبـار   ی نوشتۀ م  »ین آندرسن و صمد بهرنگ    یستیرک آثار هانس    یقی تطب یبررس«عنوان  
رده کـ سـه   ی مقا ی فارسـ  يها ر، آثار اندرسن را با نمونه     ین چند سال اخ   ی ا یه ط ک است   يتنها اثر 
 یابی است، در بخش نخست به ارزش      ي و آمار  یمک بر اطالعات    کیشتر مت یه ب کن مقاله   یا. است
ز یـ  نيهـاي بعـد   در بخـش . پـردازد  یر می، زبان نگارش و تصاويپرداز تیت محتوا، شخص  یفکی

هـا،   فـت طـرح داسـتان     کیم،  یر مسـتق  یـ ا غ یـ م و   ی مستق یرسان امی آزاد به موضوع پ    يخانم اخبار 
ن یـ  ايهـا  ها در داسـتان  تی بحث شده، و انواع شخصيها  مضمون ی و فراوان  ی تجسم يها جنبه
 .پردازد یسنده میدو نو

 و  يپرداز تیو با توجه به شخص     خود   بضاعتدر   تاقصد دارند    ش رو یۀ پ مقالپژوهندگان  
هـن  ک ،انکـ ا و تـا حـد ام      هـ د، آرمان ی سو عقا  یک از   ن آثار، یدر ا  صورت گرفته    يها يساز پیت

ن یـ  ا یشفاهانه  ی عام يها قصه  آنچه در  ه بر کیا ت را ب ران  ی ا يگو یپارس ۀ در جامع  مستتر يهاوالگ
 يهـا  هـا، افسـانه    ن قصـه  یـ ابـه مـوازات     گـر،   ی د ياز سـو   و   1برشـمرد، ده  یشـ ک كمردمان سـر  

افته یاس کن اندرسن انع یستیرکهانس   يها داستانر  ه د ک یلک را به ش   يناویاندک اس يها نیسرزم
و اگر چـه   دارند یآثار گاه موضوعات مشابه   دو دسته   ن  ی ا 2.دنکسه  یمقاآنها   یرانی ا يها با نمونه 

 از ی ول،دارندگر یدیکبا  يادینسبت زبه   ۀ فاصل ،یخیتار،  يتا حدود د  یشا،   و ییایاز نظر جغراف  
 افـراد   یات روانشناس یئها و جز   تیر، شخص ی تصاو ب وقوع حوادث،  کی، تر ي ظاهر ریختلحاظ  
 عناصـر  يهـا  ها و تفاوت ه شباهتکن است  یدر مجموع، تالش پژوهندگان بر ا     . اند سهیاقابل مق 

سـه  ی هم جنس خود مقایتیران را با نمونۀ هوی ا یانۀ شفاه ی عام يها  جامعۀ نهفته در قصه    یتیهو
ن دو دسـته    یـ  ا يهـا  پیـ هـا و ت    تیص شخص طور اخ  ن مقاله به  یسندگان ا ینو. ندک یو بازشناس 

                                                           
ـ ان رواکـ ودکردن کـ  جز سرگرم یلی گاه به دلیرانی ايها ها و متل  ها، قصه  افسانه یبرخالبته   -1 انـد و در   ت نشـده ی
ـ  در سـاختمان ا    ين آثـار  یچنـ ل  ی بالطبع تحل  .گذارند ی م ییسرا مهمل   ي رو به سو   ییرد گو  موا ياریبس ه ـــ ن مقال ی
 .»م بزی بز و نیک« و »نداشت، نداشت« »دمیدم و دویدو«ل فصول یان ذیلکید به وینک مثال رجوع ي برا.گنجد ینم
ش از هـر    یبامروزه   هک است   کی دانمار يسرا س و قصه  ینو شاعر، رمان ) 1875-1805(ن اندرسن   یستیرکهانس   -2
 یبرخـ . شـهرت دارد ان نوشته کودک يانه ملت خود براینه فرهنگ عامیه بر گنجکیه با تک ییها داستان ز به خاطر  یچ

بـر اسـاس   متـر  ک » شـجاع یسرباز حلبـ «ا یو  »نک كش پاک دوديدختر چوپان و آقا« اندرسن مانند يها از داستان
ه کـ تـوان گفـت      ی م ضرس قاطع   به یخودش، ول  برگرفته از ذهن خالق      تا تاس ملتش   یانه شفاه ی عام يها داستان

 يناویاندک مردم اس روح و جان   در   ی شفاه يها ها و متل   متر از افسانه  ک یگاهیده جا س ون د ی ا یها در ط   ن داستان یا
 .اند ردهکباز ن
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 همچـون، اخـالق،   ین موضوع بـه مسـائل    یح بهتر ا  ی توض يه البته برا  کند  ک ی م یداستان را بررس  
 .پردازند یز میها ن ن داستانی زنان در ايمای و سیها در برابر قضا و قدر اله تیاراده شخص

 یبحث و بررس
ـ    یـ  مکتوب رعا  يها در قصه چند  هر   اران و  کـ ویکج اسـت و ن    یـ ار را ی بسـ  یت عـدالت ادب

 يهـا  شـتر قصـه   یدر ب ج  یـ  تصـور را   یکبر اساس    رسند و  یاران همه به سزاي کردار خود م      کبد
در  شهی هم یرانیانه ا ی عام يها قصه مقصود   یول 1 است یپلشت بر   یکین يروزی اصرار بر پ   ،هانیعام

ف، یـ حن (» طـال  ینیسـ « مثـال در     يبرا. ه است دجامعه نبو  ی اخالق يها هنجار د زدن بر  کیمهر تأ 
ا یـ و . شـود  یه خود مـ ی از همسایمتی قییدن شیموفق به دزدقصه باز   مرد حقه ) 18 شمارة   ۀقص
 از  ش نجـات پـدر    يست اسب خود را برا    یه حاضر ن  ک يپسر) 90قصۀ شمارة    (»مرگ پدر  «در
دختـر تـاجر و    «در داسـتان    . شـود  ی مـ  ی، صاحب گـنج هنگفتـ     او بفروشد پس از مرگ      يماریب

جا   شاه خود را پسر  رنگ  ینه با   ک  آسمان جل  ی جوان ردةکپادشاه از   ز  ین 2»شاه عباس  ةپسرخواند
 .گردد یمشعوف مگرقته است،  ي را به همسریدختر تاجر بزرگ وزده 

ار رفتـه در    ک  عناصر به  یمکل  یه و تحل  یه به تجز  ک يا  از مقاله  ی آزاد در بخش   يخانم اخبار 
 شـدة اندرسـن در      ی درصد آثار بررس   95ه حدود   کرسد   یجه م ین نت یآثار اندرسن پرداخته، به ا    

دهنـدة توجـه خـاص       ن نشـان  یـ ه ا کـ انـد،    ردهکا متوسط عمل    ی و   يام به خواننده قو   یرساندن پ 
 از  يچ اثـر  یز هـ  یتزن ن یده مار ــیعق به). 62اخباري آزاد   ( آثار خویش است     ياندرسن به محتوا  

اران بـه پـاداش     کـ ویکن. بینـیم  سن نمـی   اندر يها ه در داستان  ی پست و فروما   يها  قدرت يروزیپ
ل مهـم   یـ  از دال  یکـی ). 139مـارتیزن   (نند  یب یارشان را م  کاران پادافراة   کرسند و بد   یاعمالشان م 

خواهنـد   یه مـ  کـ  یسـندگان ینو.  اوسـت  يهـا  توب بودن قصـه   ک در آثار اندرسن، م    ییگرا اخالق
 يهـا   و عـرف یاجتمـاع ط ی را مکتوب کنند، بیشـتر آنهـا اوضـاع و شـرا     ی ملت ی شفاه يها قصه
 در نسـخۀ    یراتـ یین اسـت تغ   کـ ن اسـاس مم   یرند و بر همـ    یگ ی خوانندگان را در نظر م     یاخالق
 یدسـت  رهیـ د، بـا چ یا سـف یـ اه و ی به طور کامـل سـ   يها پین ت ین حال ا  یبا ا .  پدید آورند  یشفاه

ـ    یبه گفته لوئ  . شوند یل م ی تبد يسترک خا يها تیاندرسن، به شخص    150ش از   یس، اندرسن در ب
د و بنـد    یش را از ق   یها دهد و قصه   ی نشان م  یتوجه ی به مسئلۀ اخالق ب    یه نوشته گاه  ک یداستان

                                                           
 .3 صفحه ي لرياه متلها و  د به  قصهینک مثال رجوع يف مبسوط متل، افسانه و قصه برای تعريبرا -1
ز اسـناد واحـد فرهنـگ    کـ و مری، آرشـ 26/10/1350نار هندیجان، خوزستان، ک  چم ت عبدالرحیم فیصلی،  یبه روا  -2

 .مایقات صدا و سیز تحقکمردم، مر
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، سـرباز قصـه،   »زنـه  جعبـه آتـش  «براي مثال در داسـتان  . ندک ی جامعه آزاد م ی اخالق يهنجارها
 يا ن جعبـه یداند چرا او چن یـه نمکل ین دلیرده، تنها به ا  که او را ثروتمند     کن  ی را با ا   يجادوگر

ه در مراسـم    کـ ل  یـ ن دل یـ  را تنهـا بـه ا      ي دختر » قرمز يها فشک«ا در   یو  . شدک یخواهد، م  یرا م 
ه کـ نـد   ک ی مـ  يارکـ نـد و    ک یه مـ  یرحمانه تنب  یند، ب ک یر م ک قرمزش ف  يها فشک به   ی ربان يعشا
 ).681-680مارتیزن ( او قطع شوند يدوپا

 یاقـت خـود بـه درجـات عـال         یله بر   کی، قهرمان داستان با ت    یرانی ا يها  از قصه  ياریدر بس 
ه در آن   کـ  انگشـت گذاشـت    ییها  داستان  ساختار ير رو توان ب  ی مثال م  يبرا. رسد ی م یاجتماع
سـوزد   ی مـ يمـار یه در تـب ب کـ اوت خود دختر پادشاه را کذ ياری ه ب ، باهوش یر ول ی فق یجوان

ـ        از این راه    دهد و    ینجات م  خـانواده  دامـاد   شـاه ورده و آسـت   ه د دل پادشـاه و شـاهدخت را ب
تـوان   یرا نمـ  اقبـال   بخـت و     ي سهم بـه سـزا     ی فارس يها  در قصه  ن حال یبا ا . شود ی م یسلطنت
 یـک  که در دامان کیدختر) 10قصۀ شمارة  (»الغکدختر « نمونه، در داستان    يبرا. ده گرفت یناد
قصـۀ   (»نیگـرگ «  ا در قصۀ  ید، و   یآ ی شاهزاده قصه در م    يان به همسر  یند، در پا  ک یالغ رشد م  ک
ن پسر وارث   یآورد و بعد از مرگ پادشاه، ا       ی را به دربار شاه م     يا  گرگ پسربچه  یک) 53مارة  ش

 كجوجـه ارد « توان به ین اندرسن میستیرک هانس يها داستانان یم در .شود یتاج و تخت او م  
ه ک – ي ظاهر ییبایاز به زمان دارد تا به ز      ی تنها ن  کوچک ي قو ،ن داستان یدر ا . ردک اشاره   »زشت

 بـا  يجـدال مـادر   » مـادر یـک داسـتان  «در . برسـد  –باشـد   يخداداد یتواند نماد خوشبخت یم
 یت اله یمشکه  دهد   یمن داستان اندرسن نشان     یدر ا . دهد یل م کی داستان را تش   ۀسرنوشت هست 

در . رسـد  ینمـ  آن به سعادت  ازری غ ی راه ه هر کشود   ی م ی منته يست و به مقصد   یمت ن کح یب
 ونچـ و  دهـد    یت مـ  یخود رضـا  دردانه  به مرگ فرزند     یی ماجراها ی ط مادر پس از  ن داستان   یا

 خـود را بـا      كودکـ  تـا     مقدر سـاخته    بندة خود  يوند برا ه خدا کند  یب یم يزیچن  آصالح را در    
  .سپارد یدستان خود به فرشته مرگ م

ه کز  ی ن مقام سلطان  ي خواست و آرزو   ی موارد حت  یها، در برخ   ن داستان یدر هر دو دستۀ ا    
  و قـدر   ه قضـا  کـ  ه از رخـداد آن چـ      يری در جلوگ  انگاشته شده، خداوندگار  ارادة  تراز با    هم گاه

مطابق با آنچه خود خواسته،     تواند   یعباس نم   شاه يا  مثال در قصه   يبرا.  است ناتوانرده،  کمقدر  
 تـا  زنـد  ی ميبه هر در  پادشاه  ز  یاندرسن ن  »ۀ آتشزن ۀجعب« در داستان . 1 را از فقر برهاند    یشیدرو

                                                           
توانـد   یات شاه سرانجام مـ    ی روا یالبته در برخ  . ، پیشین 14/9/1353 عقدا، یزد،     ت سیدمحمود طباطبایی،  یبه روا  -1

 . به ثروت برساندمرد حالج را
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ند بـه در  ک یهر چه م ی ول.  سرباز شودکبرگرداند و مانع ازدواج او با جوان ع دختر خود را     طال
نـام    اندرسن بـه يها گر ازداستانی دیکی در .دهد ین وصلت رضا میخورد و ناچار به ا  یبسته م 
طرة خـود دارد و     یر سـ  یـ  را ز  یتـ ی از گ  یمـ یمور و نمـرود ن    یه مانند ت  ک، شاهزاده   »دیشاهزاده پل «

ه کـ بنـدد، آنگـاه      یان به ارابۀ خود مـ     یاش را همچون چهارپا    ر شده ی تسخ يها نیاهان سرزم پادش
و در  ـــ  فرستاده از بارگـاه خداونـد بـه زان         يا زند تنها با نشتر حشره     ی به سرش م   ییهوس خدا 

 .دیآ یم
جهان پـس از مـرگ نقطـۀ    .  استي و نابودیستی نيمعنا  مرگ بهیرانی ايها ان قصهیمدر  

ان یراوگاه   چی ه توان گفت   ندارد و می   یان هم به پس از آن راه      یل راو ی تخ یه حت ک است   يورک
 يجزاقت مرگ   یدر حق . زنند ی نم یفانن جهان   یپس ا در    به رخ قهرمانان   ی رنگ یرانی ا يها قصه
نـو   يای به دنيا  گشودن دروازهيمعنا گاه به چیه قصه  قهرمانيرخ دادن آن برا  است و اران  کبد

 يهـا   داسـتان   در بیشتر  یول. زند ی قصه را رقم م    یک ي غمناك برا  یانیوع آن پا  و وق  نبوده است 
نـه   »یسربازحلب«داستان  . رود یم لنجارک  پس از مرگ   يای دن یسنده با چگونگ  یذهن نو  ،اندرسن

ه کـ  ي ابـد  يفنا به   یحی در آن به طور تلم     هکبل ،رسد یان م ی به پا  انی به نفع جبرگرا   یامیبا پ تنها  
 يپـر «داسـتان    .شـود  ی اشـاره مـ    ،ستین ياخرودر جهان   ار  ی ةدار دوبار ی به د  يدیپس از آن ام   

به نظـر   . رسد یان م ی به پا  يوی دن یستی مشابه نسبت به ن    یز با احساس  یناندرسن   »ییای در کوچک
 بـه  اوه در آن کـ   اسـت ییهـا  داستان ين داستان از سریاولاندرسن  »درخت صنوبر«والشالگر، 

 خـود را بـا      ۀانکاکد شـ  ین داستان اندرسن عقا   یپس از ا  . ندک یجه م تو یان زندگ ی پوچ ۀیدرونما
والشـالگر  ( نـد ک یان مـ ی نما»ریوهان پیداستان « و »عمه دندوندرد« يها  در داستانيشتریقوت ب

 يها شهیه از پشت ش   کگونه   را آن  یزندگعقوبت   یوتاهک دوره   يبراه اندرسن   ک هر چند    ).379
هـا   شهیبا زدودن غبار از ش     ي پس از چند   یولرد،  ک یوصف م  خواننده خود    يد برا ید یدر م ــک

براي . ندک یه م ی را از آن به خواننده هد      ير نونوار یتصو ، پس از مرگ   ی زندگ دن به یو رنگ پاش  
 جهـان در زده  تنهـا و سـرما   ك دختـر یبختـ  دیف سـ ر ب،»ت فروشیبرک كدختر«در داستان   مثال،  
 .ندک یم دکیتأ  روزه دويای پر مشقتش در دنی پس از زندگت ویابد

 يهـا  ن نوشـته یتـر  یـک  در تراژیاتلت اندرسـن، حتـ    کا  یدة سِل یبر خالف والشالگر، به عق    
درخـت  «براي مثال در داستان     .  بهتر وجود دارد   یی ساختن فردا  ي برا يدی ام يها اندرسن، روزنه 

شـاه  ه کـ ه شـده  ی تشب یرتیرسد به بص   ین درخت در اواخر عمرش به آن م       یه ا ک یتی درا »صنوبر
سـنده،  ین نو یـ بـه نظـر ا    ). 34کاتلـت اندرسـن     (د  یاش به آن رسـ     ی زندگ یانی پا ير در روزها  یل

ت یـ برک كدختر« و » شجاعیسرباز حلب«، »کوچک ییای دريپر« همچون  يزیانگ  غم يها داستان
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 نـه از هدفشـان      ی و سرباز حلب   ییای در يپر«. ستندی ن یطلب ه مبارزه یست روح کدربارة ش » فروش
 اندرسن، هر   يها ثر قهرمانان زن و مرد داستان     کا. شوند یجو م  ن و انتقام  ید و نه بدب   ننک یغفلت م 

). 36کاتلت اندرسـن     (»مانند یبند م یشان پا یها  به آرمان  ینند ول یب یت م یچند به شدت آزار و اذ     
 اندرسـن را در     يهـا  یشـ یاند شۀ مثبـت  یاتلت اندرسن موافق است و ر     کا  یز با سل  یا بامداد ن  یکرا
ـ  یحی اخالقگرا و مسـ    یه نه تنها اندرسن انسان    کچرا  «د،  یجو ی او م  یحی مس ارکاف ه کـــ  بل »ودـ ب
 و یاز روحـ یـ ، نیمان مذهبی او اي اندرسن گذاشته بود، برايسم بر رویه رمانت ک يریخاطر تأث  به
 يایـ ن داسـتان سـفر از دن  یـ  در اییای درکوچک يپر). 103بامداد ( انسان قلمداد شده بود      یقلب
 برسـد   یند تا به جـاودانگ    ک ی ارواح تجربه م   ی و سپس به جهان آسمان     ینی به جهان زم   ن را یریز
نـون بـه جهـان    کتـو ا «: گوید  میییای درين داستان خطاب به پر  یاندرسن در ا  ). 108 ییپارسا(

 روح یصد سال بتوانیو به مدت س  یک ن يارهاکه در آنجا با انجام      ک ینک ی ارواح صعود م   یآسمان
ز یـ  ن »ت فـروش  یـ برک كدختـر «داسـتان   ). 73ن اندرسن   یستیرکهانس   (»ینکسب  کجاودانه را   

ن لحظـات   ی قصـه در آخـر     ك دختر ی اندرسن است، ول   يها ن داستان یتر یک از تراژ  یکیگرچه  
 .خواهد او را با خود به بهشت ببرد یه مکند یب یعمرش روح مادر بزرگش را م

رسـد و اندرسـن      ی مـ  یـی گرا قـدس اندرسن، به ت   »فش قرمز ک« در داستان    یشیاند معادن  یا
 »یه برفـ کـ مل «در داسـتان  ا  یو  . ندک یان م یارا ب کآش  را سایلک و   تایک ارزش احترام به خداوندگار   

 هدسـت آورد  ه   همچون فرشتگان ب   یدم  به درگاه پروردگار،   یی تنها با خواندن دعا    ،قهرمان دختر 
ه در  کل  یز انج ا يا ز با جمله  یان ن  داست هک نی جالب ا  و. ندک یدا م ینجات پ ها   یو از شر گلوله برف    

 ندرسـن ه اک رسد ینظر م ن حال بهیبا ا یول. رسد یان میبه پا، ش شدهیانه ستاکودکرات  کن تف آ
در داسـتان    نمونـه او     يبـرا .  خوش نشـان دهـد     يرو ییسایلکندگان مذهب   یبه نما خواهد   ینم
ش یشـ کنظرانۀ  ار تنگک اف زند و  ین قلم خود طرح م    یتر اهیرا با س  سا  یلک اسقف   »ی وحش يقوها«

 . دهد یان خوش داستان جلوه می بر سر راه پایرا مانع
 يهـا   ارائـه شـده در قصـه   يها تی از شخصیکچ یه ه ک توان گفت  یمت  أ جر هبدر برابر،   

  را جاودانـه  ین ومذهب و اعتقاد به زنـدگ      ی د  در – اعم از مکتوب و یا شفاهی        – یرانی ا عامیانۀ
ـ ی عاميهـا  قصـه  ، درانی صـفو ةدورو پس از  در خالل یاند و حت ردهکد ن ی ترد چ عنوان یبه ه   ۀان
. انـد  م شـده یترسـ  انیـ رانیملـت ا  یمذهب رسمدین و  آرام آرام به عنوان   عه  ی اسالم و ش   یفارس

ر یـ  زیعیشـ  ۀ از اصول پنجگانیکچ یه یرانی ايها قصه از  یکچ  ی در ه  ن، به تقریب  یعالوه بر ا  
شـاهزاده  «،  »يرد شبستر کن  یحس«مکتوب خود همچون     يها قصهان در   یرانیا. نرفته است ال  ؤس
ان مـردم رواج  یـ  در می به صـورت شـفاه  یراتییها با تغ  از آن یه برخ ک »ناز کفل«ا  ی، و   »هیرویش
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ز یـ هود ن ید ضد   یعقاها،   نیافزون بر ا  . گر دارند یان د یروان اد ی پ ردنکمسلمان   در   یسعاند   داشته
 ی در داسـتان   مثـال،  يبـرا  ).153ف  یـ ف و حن  یـ حن (وردخـ  ی به چشم مـ    ها ن قصه ی ا يال البهدر  

ا در  یـ   و رسـاند  یمـ ت  یآزار و اذ   خودش   دختربه   يهودیمرد  ) 97 ةشمار قصۀ   ها، متلف،  یحن(
مسـلمانان  تـازه  از گوشـت  ذ خود را ی لذيه غذاکاست  يهودی ي، فردیمیگر استاد حل ی د قصۀ
 .1ندک ی مطبخ

ان در امـان    یـ  از گزنـد راو    ی مذهب يها تیچون اقل ، هم یرانیانۀ ا ی عام يها ز در قصه  یزنان ن 
 ي عمل مـرد   و جلوه دادن  یکن یدر پ  يو را )27قصۀ شمارة   ( » محمد کمل« در داستان    .اند نمانده
نـد  ک ین مرد ادعا میا. فرستد ی میار باق یبه د  یلیچ دل یه ی ب يچنده زنان خود را پس از       ک است

ز مهـر   یسـت  مـرد زن   سـخن    یبر درست ز  یاستان ن  د رانجامسه  ک  جالب آن  ند و یوفا ی ب همهزنان   هک
 )47قصـۀ شـمارة     (هـا    ن داستان ی از هم  یکیه در   ک یمیدق اورب یکا براساس   ی  و .زند ید م کیتأ

ـ    شـود و  یل به اژدها مـ یمار پس از صد سال عمر تبدافته، یبازتاب   رود  ی مـ یبعـد در جلـد زن
 مختلـف زن،  يهـا  پیـ ان تیـ از م اما. رسد ینهفته در او م ي به شمش طال   ،شدک را ب  اوس  کوهر

 يها پیتش از یبز ینظاهر ال یوعلاند  ردهکپدر محول  را به زنها  قصه از  ياری بس یت منف یشخص
ار و  یـ ز خ یدر جال «به عنوان مثال    . ندکزن توانسته است نفرت شنوندگان را به خود جلب          گرِ  ید

ند آن را نـابود  ک یم یورزد و سع یاو حسادت م ییبایز به   یشانی ماه پ  ي نامادر ،»یشانیپ دختر ماه 
 ، دختـرش یشـان ی مـاه بـر پ  يه بـه جـا  ک بل،شود ی او نه تنها نقش بر آب م     يها  نقشه ی ول سازد،

 از گوشت   ي نامادر )302-275ان  یلکیو (»بلبل سرگشته «ا در داستان    یو  . دگرد ی م انینما ياریخ
 .خورد ی از آن گوشت م،زن استشدة ه افسون ک و پدر ندک یطبخ م یمی خود حلي پسرخوانده
ـ ی ايهـا  پ در قصـه یـ ن تی به ايارکر قابل انی شباهت غ »ی وحش يها قو«پدر قصۀ    زن  یران

انـد،   مسخ شـده   خود   يه توسط نامادر  کرا  ازده برادر   ی سرگذشت اندرسن   ن داستان، یدر ا . دارد
 شـان بـه   ترکوچکخـواهر    همـراه     شـده و    مبـدل  ی وحش يها همۀ برادران به قو   . ندک یت م یروا

 ی لباسـ بـافتن  و بـا  یی ماجراهـا ی، طـ  ازده برادر یزا، خواهر   یال. اند د شده یتبع یدوردستن  یسرزم
 عملـش  يزاسـ بـه  ز یناو را     برهاند و  ي نامادر طلسمشود برادران خود را از       یز موفق م  یسحرآم
 مرد قصه دست    يها اند و قهرمان   ها افسون شده    شاهزاده خانم  یها گاه   داستان ی در برخ  .برساند

 يه جادو شده، معماهـا ک، شاهزادة قصه    »همسفر«براي مثال، در داستان     . زنند یها م  به نجات آن  
ـ . ندک ی خواستگارانش مطرح م   يدشوار برا  د اسـت زنـان، و نـه مـردان، در           ـــ  لـدرر معتق   یول

                                                           
 .، پیشین5/8/1352 مصاحبه با درویش رجب حالوت، بهبهان، خوزستان، ،  ت بندر وحیدیان،یبه روا -1
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. شـوند  ی داستان م  ییگشا گران و گره  ین اندرسن اغلب باعث نجات د     یستیرک هانس   يها داستان
رود و او را     ی داستان فرو مـ    كنه جادوگر به چشم پسر    ی از آ  يا هک ت ی، وقت یه برف کلدر داستان م  
در . دهـد  یابد و نجات م   ی یشاند، دختر قهرمان، گِردا، سرانجام او را م       ک ی م یه برف کبه قلمرو مل  

ز زنـان نقـش     یـ  ن »یشاهزاده خـانم واقعـ    «،  »ی وحش يقوها«،  »کوچک ییای در يپر« يها داستان
هـا   ن زنیـ انـه ا ی عاميهـا  ه خالف اغلب قصـه کده است ین عقیز بر ا  ی ن ییارسا دارند، پ  يمحور

ت یگذرنـد و شخصـ   یار دشـوار مـ  ی دادن به پسرها و مردها، از مراحل بس    ياری يه برا کهستند  
 اندرسـن  يها ز در داستانی نيگری زنان د ).111پارسایی (دهند  یل مکیها را تش  داستانيمحور

 بـه آن    »زنـه  جعبـۀ آتـش   «ه در داستان    ک يزن جادوگر . ا مظلومند یف و   یا ضع یه  کوجود دارند   
 »يهـود یزن  «در داسـتان    . سـت ینت ن یالمنظـر اسـت و بـدط       شود فقط زشت و کریـه      یاره م ـاش

 زن در   يهـا   هـم رفتـه حضـور ضـدقهرمان        يرو. ره روز اسـت   یـ س و ت  کـ  ی داستان ب  كدختر
 .تر است رنگ مک اندرسن به مراتب يها داستان

و  ،کـی ریز نشـان    ك بز یمک با   زنان زده شده  ه به   ک يگر لهی انگ ح  گاه یرانی ا يها در قصه 
 اوتکـ هوش و ذ   با   کی دختر  1»شاه عباس و دختر دانا    « مثال در    يبرا. شود یم ، آنان ینه دورنگ 

ز ـــ ین باعث نجـات جـان پادشـاه      یحت وند  ک یجلب م  او ازدواج با    ي پادشاه را برا   توجه ،خود
ا اصالت  یجمال و   نه    و زن يخردورزه  ک باشد   ییها قصه معدود   ء جز قصهن  ید ا ی شا –شود   یم

 2»لیرزن به شاه اسماع   یشنهاد پ یپ« قصۀدر  . ختهیانگ ازدواج با او بر    يل مرد را برا   یم –و   ا یاشراف
تـوان   ی مـ ن گـاه یهمچنـ . دهد یل نشان میرا به شاه اسماع  ی در جنگ  ستکز از ش  یرزن راه گر  یپ

 و گل انار «در قصۀ    مثال   يبرا.  دارند انزن ياال مقام و  ردنک انیعدر   یه سع کافت  ی ییها داستان
د کیـ تأ دختر در خانواده     يگاه واال یجا بر   يراو) 21 ةشمار، قصۀ   ها متلف،  یحن (»هفت برادران 

مرد ه به خواننده بقبوالند     ک آن است    یدر پ ) 94 قصۀ شمارة (» ا مرد یزن  «  قصۀ ي راو ای  و .دارد
 -161 یقنواتجعفري   (»ر زن کم«ن در قصۀ    ی همچن .سک و نه بالع   رود ی م به معراج از دامان زن    

ش نـه تـرس     ی او از شو   يل فرمانبردار یفهماند که دل   ی به شوهر خود م    یی ماجراها یزن ط ) 165
 .ه احترام استکبل

 یه جامعۀ سـنت   ک ییها نند از چارچوب  ک ی م ی گاه سع  یرانی ا يها  قصه دختر يها تیشخص
  مـردان  يهـا  ییدارا همچونگر  ی د نند و ک تازه   یرون بخزند، نفس  ی ب یمک رده،کها وضع     آن يبرا

                                                           
 .، پیشین5/8/1352 مصاحبه با درویش رجب حالوت، بهبهان، خوزستان، ،  ت بندر وحیدیان،یبه روا -1
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دختـر چهـارم    ) 96 ، قصـۀ شـمارة    هـا  متـل ف،  یحن (»دختر چهارم « قصۀدر  . 1دنشونو ستد    داد
 يا بـه او عالقـه  ه کـ  يمردبا  نهد وب پدر و مادر خود سر يخواهد به خواست نابجا    یخانواده نم 

موفـق بـه   دختـر  ه کـ رسـد   ی به سـرانجام مـ     ییش آنجا کشمک نیا.  ببندد ییمان زناشو یندارد، پ 
داسـتان  .  استازدواج موفق یکاز  يقت نماد یه در حق  ک ی، وصلت شود یازدواج با پسر پادشاه م    

ه نشـان از  کـ شـود   ی مـ  ادیاز آن    يا ز امروزه به عنوان افسانه    یناندرسن  ) یبندانگشت (ي»نایتامبل«
انسـان   یـک بـارة    در »یتـام بندانگشـت   « سـتان مثـل   ن دا یـ ا .)22-8 یبـانرج ( دارد   قدرت زنـان  

ار یق واخت ی توف ،قابل توجه است  ن داستان   یتنها در ا   ا تاتر یمار آنچه به نظر   یول. است یبندانگشت
  دارند بـا صدـ قيادی ز هاي حیوانن داستان   یدر ا . اوست خود   ی زندگ یکنا در انتخاب شر   یتامبل
بـا  شـود تـا    یق مـ ـــ  بـاالخره موف زند و یها م  آنۀ  نی او دست رد به س     ی ول نند،ک ازدواج   نایتامبل

تـاتر   (. دارد  او  بـا  يشـتر ی ب یباطن  و ي ظاهر يها ه شباهت ک یسکد؛ با   نکها ازدواج     گل ةشاهزاد
193-194( 

 ی نیز گاهبیشتر به ریخت انسان و حیوانند،        یرانی ا يها ار گرفته شده در قصه    ک به يها پیت
ـ . شـوند  یمـ اضـافه    قصه بهز  ی ن اهیگل وگ   همچون آفتاب و   یعیعناصر طب   يهـا   در داسـتان   یول

ز بـه چشـم     ـــ ین یم انتزاعـ  یا مفاه ی و   اءیاش از جنس    ییها پیاندرسن افزون بر سه دستۀ باال، ت      
 يها ان قصه ی در م  يا اد شده نمونه  یها    اندرسن از آن   يها ه در داستان  ک اء مختلف ی اش .خورند یم
 فـانوس فرسـوده،   یـک دارد تـا بـا      یخواننده را وا م   د   خو يها اندرسن در داستان   .دندارن یرانیا
، کسـا، قلـ   یلکت، نـاقوس    یـ برکگ، چوب   یش جوراب، د  کقه،  یخ زنگ زده،    یسته، م کشۀ ش یش

،  داسـتان یـک  در .)24اق یـ ا قـزل (نـد  ک يره همزادپنداریفش و غک ، لنگه ي، قور يسوزن رفوگر 
 چوپـان و    كدختـر «اسـتان   ا در د  یـ شـود و     ی م ياغذک يا رقاصه عاشق   ی از جنس حلب   يسرباز
 به  »مرگ«،  »بلبل«در داستان   . شوند گر می یدیک دلباختۀ   ینی دو مجسمۀ چ   »نک كپا شک دود يآقا

 یکداستان « ا دری و شود یم وارد داستان ،ور استتجان امپراگرفتن  یه در پک یتیعنوان شخص
دن یه راه رس  کم  یخور ی بر م  »شب« به نام    يگریت د ی شخص به »مرگ«ت  ی عالوه بر شخص   »مادر
 .دهد یرا به مادر نشان م »مرگ«به 

عنـوان   شـتر از پرنـدگان بـه      یه ب کدهد   یح م ید، اندرسن ترج  یگو یه جورج بِرنِز م   کآنطور  
ـ  یـ  ن کل کل. انیند تا از چهارپا   کش استفاده   یها  قصه يها پیت گـر پرنـدگان در آثـار       یش از د  یز ب

                                                           
ـ به روا  (»عباس شاه و دخترش   «مثالً در داستان     -1 مـت، مصـاحبه بـا تلـی بـایرامزاده، تبریـز،            کچهـره ح    ت گـل  ی

 .آورد ی ناآشنا در مي به همسري مردیز دخترش را همچون متاعی شاه نی، حت)، پیشین28/10/1346
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. ت قـرار دارنـد  ی از اهمين در درجۀ باالتراهای او گين حال برای با ا یول. شود یده م یاندرسن د 
تنهـا در عـالم    «دة جـورج برنـدز      یـ ه به عق  کچرا  .  او دارند  يها ن عناصر، رتبۀ اول را در قصه      یا
ق یـ  از تحقیبر اساس قسـمت  ). 139تزن  یمار (»افتی و صلح و صفا را       يتوان سازگار  یاهان م یگ

 پرنـده   يهـا  پیـ  ت يهـا  انیـ  را در م   یوانن فرا یشتری ب کل کز پرستو، قو و ل    ی آزاد ن  يخانم اخبار 
ـ  یز اندرسن بـه گـل سـرخ و ن        یاهان ن یان گ یدر م ). 69-68اخباري آزاد   (اندرسن دارد     یلـوفر آب

 ).71-70همان ( نشان داده است يشتریعالقه ب
ـ یا يهـا  قصـه   اندرسن ويها  در داستانك مشتری منفيها پیتگر یاز د   ازتـوان  ی مـ ،یران

ش بـه طـور   یشـ ک »الووس بـزرگ کـ  و کوچـ کالووس کـ  «در. م بردش نایشکا  یمال و    ،یقاض
ـ ی ا يها قصهالبته در   . شود ی م ی معرف ییم به عنوان فاسق زن روستا     یرمستقیغ قضـات  ایـن    ،یران

 بـا   ی اتفـاق مشـابه    »یحجـو   و یقاض« قصۀدر  . گسترانند یزنان دام م   ي اغوا به قصد ه  کهستند  
ه در خانـه بـا زن   ک یقاض. دهد ی رخ م »الووس بزرگ ک و   کوچکالووس  ک«  در شیشکتان  سدا

ش در  یشـ که هـم    ک نیجالب ا  و. ندک ی پنهان م  ی خود را در صندوق    ، از ترس مرد خانه    ،تنهاست
 .1خرند یم میزر و س خود را با ي و آبروین داستان زندگی در ای وهم قاضاندرسنداستان 
ـ ی ا يهـا  هقصان  یگاه مورد توجه راو    ز گه ی ن قصه يها  قهرمان ي ظاهر يها وتاتف قـرار   یران

 دیگـر تـر از     فیضـع به لحـاظ شخصـیتی      خود را    )1ف، قصۀ شمارة    یحن (»لخِک«. گرفته است 
خالـه  «.  برخـوردار اسـت    یی بـاال  ه از چه قدرت   ک برد ی م یپ  باالخره یول پندارد، یموجودات م 

 نظـرش   یی بعد از ماجراهـا    ی ول ، است ی بودن خود ناراض   کاز سوس ) 6 قصۀ شمارة  (»هکسوس
ر نگـاه جامعـه     ییـ  تغ یگه چگون کند  ان در صدد  یگاه راو . شود یش عوض م  یها یی به توانا  نسبت

 »نگهبان چشـمه  « قصۀ مثال در    ي برا .را در قالب داستان بازتاب دهند      ینسبت به ناتوانان جسم   
قـرار گرفتـه،    مردم ي مهریاش مورد ب ی جسم یل ناتوان یه به دل  ک یدختر فلج  )80 قصۀ شمارة (
موفـق  اما، سـرانجام همـان دختـر     ،شود ی گماشته م يا  چشمه یبانهت نگ یاهم یب به ظاهر ار  ک به
 دةیعقگونه   نیا ند و ک يریت آب چشمه جلوگ   یشود با به خطرانداختن جان خود از مسموم        یم

 ، قهرمانان ي ظاهر يها  اندرسن تفاوت  يها در داستان  .ر دهد ییتغ شیها ییتوانامردم را نسبت به     
 كجوجـه ارد  «. شود یها م   موجب افتخار آن   انیپا در   ،ردیگ یگران قرار م  یده در ابتدا مورد ذم      ک

 نـه تـالش و     » زشت كجوجه ارد « در داستان البته   .هایند داستانن جمله   یاز ا » نایتامبل«و   »زشت

                                                           
ي اخاذي، همسر را بـه دلربـایی   مولوي در دفتر ششم مثنوي این حکایت را سروده؛ با این تأکید که جوحی برا       -1

 .گستر پو، فریبکار و دام  به ویژه در مثنوي نگاهی است هرزه با این یادآوري که نگاه مولوي به زن،. کند تشویق می
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ن یـ گـاه ا  . زدیانگ یگران را برم  یش د ی ستا هک اوست سرشته  ک قهرمان بل  یتسابک ا يها ییتواناا  ی
. نـد ک یا مـ یـ ان داستان مهی در پایک تراژییها ییگشا  وقوع گره  ينه را برا  ی زم ي ظاهر يها تفاوت

تواند بـه    ی خود نم  ي ظاهر يها به خاطر تفاوت   »ییای در کوچک يپر« در    عاشق يپر مثال   يبرا
ـ  ،نـد ک ی م معامله ی انسان ي جفت پا  یک  خود را با   خوش يصدااو  . شاهزاده برسد  ن یـ  بـا ا   ی ول

 .دهد یز بر سر آن از دست میرسد، که جان خود را ن ینم به عشق خود نه تنها ،حال
 ة هرخواننـد  ،دیـ گو ی سـخن مـ    یالیاز موجودات خ   »ها نیتپۀ الف « داستان    اندرسن در  یوقت

گذشتگان، ایـن    ةدیبه عق . افتد یمها    اجنه و غول   ربارةدقصه  ها   اد ده ی به   یرانی ا يها آشنا با قصه  
ن موجـودات  یـ ا. انـد   محبوس بـوده ي بطر یکا  یغ و   ا در چرا  ی و   ستندیز یمها   نهیخز در   ها جن

گر به  یم د یم اندامشان به شکل انسان و ن      ی و ن  ن سم و دم دارند    یران زم ی ا يها قصه در   ،يا افسانه
 تـو   پشت سر ن موجودات از    ی از ا  ی برخ ، اندرسن يها ه در داستان  ک یدر حال . اند وانیریخت ح 

 يهـا  در قصـه  يا ن موجودات افسـانه ین ایهمچن. دنیدلربابا و ی زمقابل از یولاند  زشت و  یخال
ان، یو پر  اجنه به صورت مرد      یرانی ا يها ه در داستان  ک ی در حال  باشند یم تیاندرسن فاقد جنس  
 .شوند یظاهر مها به صورت زن  مردآزماها و آل
 یاتین جرئی اندرسن فقط محدود به چن     يها  و داستان  یرانی ا يها  قصه يها پین ت یتفاوت ب 

 يبرا. دهد یر قرار م  یز تحت تأث  ی را ن  ها  از داستان  ياری بس مضمون ی و حت  هیدرونما  گاه ست و ین
. شـود  یافـت نمـ   ی »ایشاهدخت و دانه لوب   «  داستان ي برا یمشابه،  یرانی ا يها در انبوه قصه   ،مثال

ۀ ه صـبح هنگـام از خـواب آشـفت         کد  یگو ی سخن م  یار حساس ین داستان از شاهزاده خانم بس     یا
در پـس  قسـمت رختخـواب   ن یترنیریه در زک بوده ییای لوبعلت آن دانهه  کد  یوگ ی م شیشب پ 

ه کـ همـانطور    هرچنـد    » زشـت  كدرجوجـه ا  « داستان   تی شخص . است  بوده پنهان کش ت ستیب
ـ ی ا يهـا   قصـه  یسه با برخـ   یم قابل مقا  ی از نظر مفاه   گفته شد  ـ  اسـت  یران  از نظـر سـاختار      ی ول
 يهـا  قصـه  در   ،نـد ک ی مـ  کمک قصه   ییگشا به گره ه  ک داستان   یانیپا یسی دگرد ، به ویژه  یداستان

 يعناصـر » وچولوکدا  یگل آ « گر اندرسن مثل  ی د يها در داستان .  خود ندارد  ي برا ی مشابه یرانیا
.  اسـت  ار گرفته شده  ک  خود به  يها ک با عروس  يدختر  رقصان، دانش آموزان و    يها همچون گل 

، ی در ارتباط با قرون وسط     ی مسائل »ینسشا  خوش يها گالش« نام  از او به   يگری داستان د  ا در یو  
 بـه  يا  اشاره»یسرباز حلب«در  . رندیگ یسنده قرار م  ی نو توجه هنر مورد    ةموز ه و یپا ارمندان دون ک
ها را همچـون آدم و حـوا اغـوا     ه انسانک است ی سخن از باغ  »باغ فردوس  «است و در  دان   هیانف
ط ـا خـ  یـ ن عناصـر    یچنـ شـود تـا      ی موجب مـ   يساز پی و ت  يپرداز تفاوت در شخصت  . ندک یم

 .شوند یافت می یرانی ايها قصهندرت در   بهییها داستان



 1390  زمستان،4شمارة ، 16 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  18

 جهینت
 اندرسـن  يهـا   قصـه يهـا  یژگیآندرسن دربارة و  . ي ا یلگرگ و نانس  یات. س اس ی جن یوقت
ده و یـ چینسـبت پ   بهيها تیشمرند، وجود شخص یه بر مکهایی  نند، از جمله ویژگی   ک یبحث م 

لگـرگ و آندرسـن   یدر ادامـه، ات .  اندرسـن اسـت   يها ز در داستان  یانگ  غم یهگرا و گا   ان واقع یپا
ده ـــ یان داسـتان د یـ ار در پایثر آثار محبوب اندرسن، بس    کرات مرگ در ا   کس«ه  کنند  ک یاذعان م 

 و یـــ  سنتيهـا  ش را از داسـتان یهـا  ه قصـه  کـ ز آثار اوست    ی متما يها یژگیها و  نی و ا  1شود یم
 –توب بودنشان کل م ید به دل  ی شا – اندرسن   يها داستان). 49 (»ندک ی جدا م  یان ادب ی پر يها قصه

 در  2»عدالت شـاعرانه  «ه  ک ینند؛ در حال  ک ی م ی قرن نوزده اروپا تخط    ی اخالق يمتر از هنجارها  ک
 يهـا  ییگشـا   از گـره   يارین، بسـ  یـ افزون بـر ا   . شود یده گرفته م  ی ناد یرانی ا يها  از قصه  ياریبس

ن، اندرسـن  یهمچنـ . ها تیار شخصیا و قدر است تا به لطف اخت اندرسن به مدد قض يها داستان
 داده اسـت    ي خود جـا   يها  داستان يال  را در البه   ی عناصر مذهب  یرانی ا يها ان قصه یش از راو  یب

 – مکتـوب    يها سندگان قصه ی بر خالف نو   –ران  ی ا یانۀ شفاه ی عام يها ان قصه یه راو ک یدر حال 
 یشـ ین، معاداندیبنـابرا . دهنـد  ی نشـان مـ  يشتری خاطر ب تعلقي ماديای دربارة دنيپرداز به قصه 

 يهـا  تیان و شخص  یگر، هر چند راو   ی د ياز سو .  اندرسن دارد  يها  در داستان  يتر جلوة پررنگ 
 یکچ ی در هیاند، ول  نداشته یعیان مذهب ش  کر سؤال بردن ار   ی در ز  ی هرگز سع  یرانی ا يها قصه

 شـده  یت تلقـ یـ  جسم، بن بسـت روا     يفنا نشده و    ی پس از مرگ توجه    یها به زندگ   تیاز روا 
ـ    م بـوده  ی سـه  ی منفـ  يها  نقش يفایمتر در ا  کن زنان   ــ اندرس يها در داستان . است  در  یانـد، ول
 بـه   یرانیه در آن زن ا    ک را   ییها تیاما روا . تر است  نی زنان سنگ  يفۀ ترازو برا  ک یرانی ا يها قصه

 . ستندیم نکد، یمایپ یرا م ی ترقيها ا پلهیند و ک ی باز میلکاوتش گره از مشکلطف ذ
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