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  فولكلور ايراني و اروپاييهاي  نقد روانشناختي داستان

  *يرزاحسابيجعفر م
  رانيا، تهران، زك واحد تهران مريدانشگاه آزاد اسالم، ات فرانسهيار زبان و ادبياستاد

 )19/10/95: بيخ تصويتار، 28/06/93: افتيخ دريتار(

  دهكيچ
مهـم تـرين   .در تمامي اقـوام برخـوردار اسـت    اي    هويژفولكلور يا ادبيات شفاهي و بومي از جايگاه         

 بـه  پژوهش نيا. كودكان يا عاميانه و مردمي    هاي    است در قالب داستان   هايي    ويژگي فولكلور بيان ناگفته   
 اـژرفـ  در يول،  متفاوت ظاهر در ساختار دو با،  يآدم روان دو،  يمردم انـداست  دو ياختـروانشن يبررس
 بـا . ابديدر را آنها پنهان نهاد،  يفرانسو و يرانيا داستان دو نيا يورا از رددا يسع و پردازد يم ونـهمگ
 همـان ،  هـا   داسـتان  بـد  و خـوب  يهـا   نـشگر ك. ميزن يم را درونمان يحرفها در واقع  داستان هر تيروا
 ينگـاه  بـا  حـال . هـستند  مـا  يدرون ينگينر و ينگيماد همان،  ها  قصه در اعداد و  ما  يشخص يها  جنبه
  . است انينما يروشن به ها قصه در هك ميپرداز ي ميجمع  ناخودآگاهيبررس به يقيتطب

 .فولكلور، انهيعام قصه، يقصه شفاه، خود، قي تطب:كليديهاي  واژه
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  مقدمه
دو ،  دو جـان  ،  دو روح ،  يروان و ذات انسان   ،  ق و سنجش  يار پژوهش و تطب   دبه عنوان دوست  

به . دار گردد ينهاد پنهان سخن پد   ،  ها   گفتار يوراد از   يد تا شا  يتوان سنج  ي را با هم م    يروان آدم 
ر و  كـ  ب يچ روحـ  ي و هـ   يسكـ چ  يه،  يچ متن يه ه كن باور بود    يتوان بر ا   ي پژوهشگر م  يكعنوان  

، نديآ ي م بر زبان ه  ك ي واژگان ك ت كست و ت  يعلت ن  ي ب ييا  چ گفته يست و ه  يد ن ي سف يمانند لوح 
ت يد مـسئول  يـ س با كـ ست و هـر     يل ن يدل ي ب يچ رخداد يپس ه ،   دارد يلي ناخواسته دل  ياخواسته  
 ييه تـوان رهـا  كم يش هستيساخته خو   ساخته و خود    شير روان پ  يما اس . رديرد خود را بپذ   كعمل

  : ديفرما يه حافظ مكچنان  آن. ستياز آن ن
ــد دل اي ــش اندربن ــشاني از زلف ــال پري  بايـدش  تحمل افتد دام به چون زيرك مرغ  من

  )187: 1320، حافظ(
ما هـر   . ميم و هست  ينيب يه خود را م   كچنان    آن،  مينك وجود خود را تحمل      ي ژرفا ديپس ما با  

 در  ي پنـد  ي در خود دارد و هر سخن      ي سخن يپس هر متن  . ن روزگار يم در دام ا   ي هست يدام متن ك
ه كـ  نگاشته شده ييا ن مقاله به گونهيا، دليلن يست و به هم   ينهدف   ي ب ييا  دهيچ پد يه. شتنيخو
بـه  هـا   شتر فرهنـگ يه در برا ك ي مردميها   در قصه  عناصر موجود  است و    ير ذهن ي تصاو يايگو

  . كند  مييبررس، دهند ي نميت چندانيآن اهم
ه از  كـ  خـاص نهفتـه اسـت        يلي دل ينش هر متن  ي در چ  يبه عبارت ،  ستي ن هدف ي ب يچ متن يه

ن ـ امروزه بـا گفتـ  يول. شود ي مي ناشي و جمع يات فرد يتجرب،  يطيط مح يشرا،  سندهيوجود نو 
ه در  كـ چرا  . نشيند يران م كان روشنف ـ بر لب  يدـخننيش،   پژوهش يكه  يما به عنوان بن  ،  واژه قصه 
انه بزرگساالن يگرا   و واقع  ي جد ي در زندگ  ييان است و جا   كودك يمختص سرگرم ،  قصه،  اذهان
شه يـ ن اند يـ ه ا كـ  يدر حـال  . كـشيم   صليب پندارهاي خويش را به دوش مي       ما همواره    و،  ندارد
ه بـا زبـان     كـ  اجتماع را در خود پنهان دارند        يها   و باور  يركساختار ف ،  ها  د و قصه  قت ندار يحق
  . شود يان ميگذار ب ريار ساده و تاثي بسهانكودك

دن يشيـ ه معلـول اند ك ما   ين هست يا،  پس هستم ،  شمياند ي م :ديگو يارت م كه د كهمان گونه   
  .كند  ميدايانه تبلور پي عاميها ماست در واقع در قصه

ار ي بسيها به روش ه در قصه  پردازيم ك   مي ي ناخودآگاه جمع  به بررسي  يقي تطب ي نگاه حال با 
 از گوش دادن بـه    يدر هر سن  ،  سكه هر   ك ييا  به گونه ،  شود   داده مي  با و دلپسند نشان   يساده و ز  

 يهـا    داسـتان  ي را از ورا   يروان جمعـ  ،  يقـ ي تطب يدي با د  در اين مقاله  . برد يها لذت م   ن قصه يا
  . بررسي خواهيم كرد همگان يا براساده و آشن
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ه كـ  ييرازهـا ،   نهفتـه آنهـا هـستند      ي رازها ياي برخاسته و گو   يها همواره از دل آدم      داستان
 ييسـازند و سـرانجام بـه رفتارهـا         ي و چارچوب روان او را مـ       ي شهامت ابراز آنها را ندارد     آدم
 انـسان ه جامعـه از    كـ چـه را    آن. پوشـيده اسـت   ز  ي ن  انسان  خود آنها بر زه بروز   يه انگ كانجامد   يم
تاب كرد ؟ بل من نوئل در كد يچه با. .متفاوت است، در واقع هست ،  انسانه  كبا آنچه   ،  طلبد مي
  : ديگو يالتشان ميها و تخ قصه

 مـن  بـل ( 1 ».كنـد    مي قت را فاش  ي از حق  ييا  ذره،  ن آنها يتر  يلي تخ يحت،  يهر داستان «
    .)8: 1383، نوئل

 گـر يد يهـا   دهيـ پد با را آن ديبا همواره،  دهيپد يك از حيصح و ربهت كدر يبرا هكآنجا   از
گردد  داريپد آنها پنهان و ياصل ذات،  ها  تفاوت و ها  شباهت يورا از تا داد قيتطب و ردك سهيمقا
 دو سرزمين متفـاوت    از   يسه دو داستان مردم   ي به مقا  ي روانشناخت يرديكن پژوهش با رو   يدر ا  ؛
 :ديـ گو يد مـ يـ فرو. ايـ د متفـاوت از دن يـ ددو  با دو فرهنگ و لتو م م؛ دو داستان از د    يپرداز يم
 .)282 :1391، ديفرو (»ديآ  ميسه بوجوديق مقاي ما از طريها  برداشتيلكبطور «

ـ يه چرا در قـصه ا     كن است   يحال سوال ا   بـز  « آن   يي و نـسخه اروپـا     »دو قلقـل زن   كـ « يران
 متفـاوت  يهـا   از روشيبود حفاظت جان خود از مـرگ و نـا     يت داستان برا  ي شخص »وچولوك

ـ  يت مي منجر به موفقيرانيت ايرد شخصكجه عملينت،  به چه دليل   و   كند   مي استفاده  در يشود ول
 . شود يوچولو نا موفق است و در آخر خورده مكگر بز ينسخه د

 داستان دو خالصه.الف
  زن قلقل دوك: يرانيا  خالصه قصه●

 هم را همه،  تر  خوشگل يكي از يكي داشت خترد تا ه سه كبود   يرزنيپ. نبود يكي،  بود يكي
 دختـر  خانـه  بـرود  ردكـ  هـوس ،  شـد  خـسته  ييتنها و يسير كدو از روز يك. بود داده شوهر
 پـا  شد هك جمعه شب. بماند آنجا يروز چند بودش و  فرستاده بخت خانهه  ب تازه هك شكوچك
 پاشـو  هكـ  شـهر  دروازه از. بـود  تپـه  يباال شهر رونيب آنها خانه. داماد نو خانه بطرف رفت شد
   :ديپرس گرگه. آمد در جلوش گرسنه گرگ يك گذاشت رونيب

  )106 :1341، يصبح( ؟يريم جاك رزني پ-

___________________________________________________________________________ 
1. «Tout récit, jusqu’au plus délirant, expulse ou dénude un grain de vrai.» 
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 متنجـون  خـورش ،  بخـورم  فـسنجون  مـرغ ،  بخـورم  پلو،  بخورم چلو. دخترم خانه روميم -
. بخـورم  را تـو  ديـ با من هك،  شكن زحمت خود  يب گفت  گرگه -. بشم چله،  بشم چاق،  بخورم

  )همان(
 بـرم  مـن  بگذار. يشوينم ريس يبخور مرا اگر. استخوانم و پوستم،  زنم ريپ من! گرگ يا -
 مـرا  آنوقـت ،  اورديـ ب بـاال  نو گوشت ممكش،  بشوم چاق،  بمانم آنجا يروز چند،  دخترم ي  خانه
  )همان(. بخور
 جـا  چيهـ  و خـورم  ينمـ  جـم  نجـا يا از مـن  هكـ ،  بدان اما برو،  خوب اريبس: گفت گرگه« -
 .)همان (»يگرد بر تو تا روم ينم
 حرفهـا  همـان  هم آنها نيب و برخورد ريش يك و پلنگ يك به راهش سر بيترت نيبد رزنيپ
 يدوكـ  يـك  برو گفت دخترش به« .شد برگشتن وقت،  گذشت هك روز دو يكي. شد بدل و رد

 يوقتـ  مـن . نكـ  يخال را گفت توش  «)110-109 :همان (»اريب من يبرا ا تنبل ي ييبزرگ حلوا 
 .)همان (»بده و ولم بده قلم تو، رميگ يم را درش و دوك يروم تو  ميبروم خواستم
  .ريش به ديرس تا خورد قل دوك
  .)همان(» رزن؟يپ يديند !زن قلقله دوك«: گفت ريش
، بـده  قلـم ،  دميـ ند لق لق جوزه  ب،  دميند تق تق سنگه  ب،  دميند باهللا،  دميند واهللا«: گفت دوك
   ).همان( »مبر بگذار، بده ولم
  . )همان(پلنگ  يكنزد ديرس تا داد ولش، داد قلش. »خوب يليخ« :گفت ريش

  .شد بدل و رد حرفها همان. گرگه به ديرس تا ردك ولش پلنگه. شد بدل و رد حرفها همان
 هك يهست رزنيپ همان ؟ تو ييگو يم دروغ من به تو«: گفت،  شناخت را رزنيپ يصدا گرگه

، ردكـ  سـوراخ  را دوكـ  نياز پـائ   گرگـه  .»!خورمتيم و ارميم رونتيب ناال. دوك يتو يرفت حاال
 تـو  دوكـ  نـور يا از گرگه يوقت. رونيب آمد و ورداشت را درش رزنيپ گريد طرف از و تو رفت
 الغـه ك،  ديرسـ  سره  ب ما قصه. اش خانه يتو رفت،  رفت در و آمد رونيب سر آن از رزنهيپ رفت
  .)111 – 110 :همان( دينرس ش هخونه ب

  وچولوك بز: يياروپا  خالصه قصه●
 اونـور  و اينـور  ظـريفش  پاهـاي  بـا  شـنگول  و شاد كه بود كوچولويي بز. نبود يكي،  يكي بود 

كـه   ايي خوشمزه چيزهاي فكر از دلش. مادربزرگش برود ديدن به گرفت تصميم روز يك. پريد  مي
  : گفت به او و كرد ندازشورا، شد سبز شغال يك راهش سر  ناگهان.افتاد آب، خواست بخورد مي



 475اروپايي  و ايراني فولكلور هاي داستان روانشناختي نقد

 

 

  .خورد خواهم را تو االن، كنرم بز، وچولوك  بز-
ـ  خوردنم با تو وقت  آن،  چله بشم  و چاق آنجا،  مادربزرگم خانه روم يم: گفت  بزه -  از يدل
  . يآر يم در عزا

 . بره ردك ولش و حرف حسابه، بز حرف ردك ركف خودش شيپ شغال
ـ  حرفهـا  همـان ،  ديد ببر يك  و عقاب يك بيترت بز به  بعد يمك . دشـ  بـدل  و رد آنهـا  نيب
  .ديمادربزرگش رس بز به خانه باالخره

 قـولش  بـه  ديـ با آدم چـون  خب و بشم چله و چاق هك ام  داده قول من !مادربزرگ :بز گفت 
 . ببند تا فقط بخورم انبار در مرا ندك عمل

  . چاق شد توپ يك تا مثل خورد و خورد يه هفته يك .بست انبار در بز را مادربزرگ
 گـه يد هكـ  دهيرسـ  وقـتش ، يشـد  چلـه  و چـاق  يافك اندازه به  حاال:گفت به او  مادربزرگ

  .يبرگرد
 مـن را  ،  راه يتـو  يوحـش  وانـات يح هكـ  رايـ ز،  نـدارد  انكـ ام ينطوري ا :گفت زرنگ بز اما
 پوسـت در   پـشم  هك يطور،  يبگذار،  مرده هكبزرگم   برادر پوست در من را  ديبا تو. خورند يم

 مثل ينطوريا بز. يقل بده  ردگِ طبل يك مثل من را  و باشد رونيب پوست چرم قسمت و درون
  .رفت يم وخورد  يم قل طبل يك

  »؟يديند راه تو وچولوك بز يك طبل طبل«: گفت خورد و بر بهش عقاب اول
  ».مرد يخواه تو هك همانطور مرده اون نه«: داد جواب بز

. شـغال  بـه  ديرسـ . دشـ  بدل و رد حرفها همان. ددي را ببر راه يتو. برود،  كرد ولش عقاب
 يـك فردر(1. خـورد  را وچولوك بز و كرد پاره را پوست چنگش با و شناخت را او يصدا شغال
  )113 :1981، چاردسونير

  تطبيقي شناسي  روايت. ب
 متفـاوت  امالًكـ  يايـ دن دو از هك خواهند گرفت قرار يبررس مورد متن دو، پژوهش نيا در

 يشوركـ ،  )يفرانسو (يي اروپا يگريد و ياسالم يفرهنگ با يشرق يشورك،  يرانيا يكي،  هستند
 يول لكش  هم يساختار و با  هم به هيشب شيب و مك،  داستان دو ني ا .يحيمس يبا فرهنگ  و يغرب
ـ يا داستان. هستند متفاوت،  ليتخ در يعني،  ناخودآگاه ريضم عمق در ، پايـاني خـوش دارد    ،  يران

___________________________________________________________________________ 
 .تاس شده انجام مقاله سندهينو توسط آن خالصه و قصه ترجمه. 1



 1395 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 21، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 476

 

 

تـاب  كبنا به   . شود ي خورده م  كري بدجنس و ز   شغالله  يوچولو بوس كز  ب،  يي در نسخه اروپا   يول
ـ ي ايها  قصه يبند طبقه«   آمـده F 122ن داسـتان بـا شـماره    يـ ا) 63: ش1371، مـارزولف  (»يران

دو داسـتان بـا    . ز وجـود دارد   يـ  ن ي فرانـسو  يهـا  اتـالوگ قـصه   كتـاب   كن قـصه در     يهم. 1است
  .و رويدادي متفاوت همانند يها هيما بن

انـد و چـون سـاخته و          خانه دل برخاسـته     ه از نهان  ك  هستند ييانه ساختارها ي عام يها  نداستا
مـوجز و  ، وتـاه كار يپـس بـس  . نندينش يبر دل همگان م،   هستند ير ناخودآگاه جمع  يپرداخته ضم 

ن بـودن   ين نمـاد  يها همـ    وتاه بودن قصه  كل  ي از دال  يكي. هستندن  ير نماد ينده از معنا و تصاو    كآ
دو سـاختار   ،  دو مـتن  . كند   مي ل آنها را دشوار   يه و تحل  يتجز،  وتاه بودن متن  كن  يآنها است و هم   

 دو  يه از ژرفـا   كـ  يراز،   پنهـان دارنـد    يدر خـود راز   ترديـد     بي،  همانند از دو فرهنگ متفاوت    
 . ديشكرون يد بي دو ملت باير ناخوآگاه جمعي از ضموفرهنگ 

  تضاد. ج
،  بـود يكـي . آزارد ياز درون ما را مـ ، ودن همزمانن بودن و نبيم و ا يستيه ن كم  يما همواره آن  

نه بـه  ين سـ ي مردم مشرق زميشه در داستانها  يه هم ك يتضاد. ستيهم هست و هم ن    .  نبود يكي
 بـه صـورت   يـي ا افته و پس از گذشـت دوره  ي يقلي ص يخانه دل آدم    نه منتقل شده و در نهان     يس

م و ينـ ك يف مـ يانمان تعركودك ي نرم در آمده و ما آن را برايسخت ول،  شده يقلي سنگ ص  يك
ونـگ  يارل گوسـتاو    كـ ه  كـ گونـه     همـان . دهد ي ناخودآگاه به ما و فرزندانمان م      يت آن لذت  يروا
). 70: 1390،  ونـگ ي. (»شدكـ  ي زبانه مـ   يه شعله زندگ  كها است     تنها از برخورد تضاد   «د  يگو يم
 و بـه  يه موتور زندگك  ؛ شعله استكند  ميه ما را وادار به زنده بودنكن حرارت شعله است   يا

گـر  ي دييو در جـا . آورد  مـي ت دركـ  سرچشمه گرفته بـه حر   يه از زندگ  ك را   يدنبال آن داستان  
ـ يرا بـر تـضادها  يـ ز،  اسـت ي نسب. استي است نسبيآنچه انسان «: گويد ميونگ  ي  فـرد  ي درون

ـ    . دارند) يكانرژ (يا  هيارماك يتيماه،  ها  دهيرا همه پد  يز،  استوار است   يدون تنـش  بدون تضاد و ب
ـ  يـ الزم اسـت هم .  وجود نـدارد ييروين، ش وجود داشته باشد  يه از پ  ك ش وجـود  يشه تـنش از پ

 را يه انـرژ كـ ، ند جبـران ين فرايها تا ا نيان گرم و سرد و جز ايم، نييان باال و پا   يم. داشته باشد 
___________________________________________________________________________ 

هـا آنهـا را     ردنـد و بـر حـسب شـباهت        ك يآور ا را جمع  ي دن ي تمام قصه ها   ييايك آمر تومپسون و   يفنالندآرن  . 1
 ي مختلـف قـصه هـا      يشورهاكـ  است و دانشمندان     يسيه به زبان انگل   كردند  ك چاپ   ياتالوگك و در    يگذار شماره
و در پـل دو الرو  ، در فرانـسه . ننـد ك ي مـ يگـذار   و شـماره يم بندياتالوگ تقسكن يشور خودشان را بر حسب ا ك
  .  انجام داده استار مهم راكن ي اشياولر، مارزولف، رانيا



 477اروپايي  و ايراني فولكلور هاي داستان روانشناختي نقد

 

 

پـس بـر تـنش      ،   اسـت  يانـرژ ،  هر چه زنده است   . ندكدا  يان پ يد و جر  يد آ يپد،  دهد ميل  كيتش
ت در تمـام سـطوح      ي و نـسب   ين دوگـانگ  يـ ا). 103 -102 :1390،  ونـگ ي (»ضداد استوار است  ا

 تظاهر  يوسته در پ  ي پ ين رو آدم  ياز ا . سازد ي او را م   يت ظاهر ي فرد وجود دارد و شخص     يزندگ
ه بـه  كـ چنان باشـد   گران آني دارد در نظر د يش است و سع   يالت خو كوب و مش  يو پوشاندن ع  

.  دارد يگـر يآنِ د ،  ه در درون  كـ  است و خود را آنگونه نشان دهد         نظر خودش جالب و دلپسند    
ام  يقـ يخود حق . د باشم يه با كه هستم و آنچه     كآنچه  . ين درون و برون آدم    ي است ب  يپس تفاوت 

  . و آنچه جامعه از من انتظار دارد
 خود را نشان -يي و چه اروپايرانيچه ا-ي   مردم ي در تمام داستانها   كزا و محر   يتضاد انرژ 

 ييون و تعـادل نهـا   كت س يت و در نها   كباعث حر ،  ن دو ارزش در داستان    يرا تضاد ب  يز. دهد مي
 يهـا     جا شـدن  ه  ت پس از جا ب    يه در نها  ك آونگ   يك يت متوال ك مانند حر  ؛ است يدر روح آدم  

نقطـه  ، ستيـ ا. رسـد  يمـ ، نقطه مرگ است، گريان ديون و به بكه نقطه سك نقطه  يكبه  ،  يمتوال
  . نقطه مرگ، ان استينقطه پا، تان تضادها اسيپا

 متـضاد بـه     يروهـا ين،  هـا اشـاره شـد       بـه آن  ،  شي پ يها  ه در سطر  ك ييها   داستان ةدر خالص 
مـثالً وجـود گـرگ    . دهنـد  ي خود را نـشان مـ  يف و قويضع،   و بد  يك ن يها  تيصورت شخص 

ده ، دهيـ دا ير و دنيبزرگ پتجربه در مقابل مادر ي بيوچولوكبز  ،  رزن مهربان يبدجنس در مقابل پ   
  . دهد ميها را نشان   تضاد آنيخود به روشن، ني متضاد باال و پائيها ه واژهكن يباال و ده پائ

  رزن مهربان يپ ↔ جنسگرگ بد
  ضعيف  ↔ قدرتمند

  )ريپ(بزرگ مادر ↔ )جوان(وچولو كبز 
  ) دختريمحل زندگ(باال ) ده( ↔ نيپائ) ده) (زنمحل زندگي پير(

ن يتواند ضد ارزش باشـد و همـ        ي م يگري د يبرا،  شود مي  ارزش محسوب  يكي يآنچه برا 
آغـاز داسـتان   ، ن تنشيآورد و ا يوجود مه تنش و عقده ب، جنگ، ن دو نفريه ب كها است     تفاوت
ن تـضاد  يـ ا.  نخواهـد بـود  يداسـتان ،  داستان است و بدون تضاد   كن محر ياول،  پس تضاد . است

  .بخشد يها معنا م  به ارزشيه نزد آدمكاست 
قـت مـا   يشه وجود دارد و در حق  يضد ارزش هم هم   ،  ها  ه در مقابل ارزش   كم  ينيب ين م يابنابر
 ي بـه خـوب  يقـ يات تطبيـ ه نقش ادبكن جا است يدر ا. ميسه و سنجش هستيشه در حال مقا  يهم

ها نزد دو فرهنـگ و در         به شناخت بهتر ارزش   ،  قيسه و تطب  يرا با مقا  ي ز دهد ميخودش را نشان    
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، ير ناخودآگاه جمعـ   يات و سرانجام به شناخت ضم     يادب،   فرهنگ يك  و شناخت  ك آن به در   يپ
  . ميرس يم، دهد ميه خود را در متن داستان نشان ك

   داستانيها هيما بن. د
  .آورند مايه اصلي وجود دارد كه شبكه معنايي متن را بوجود مي در هر يك از دو داستان سه بن

ه در محـدوده زمـان و       كـ  يه مفهوم عنـصر   ب،  ) اءياش -وانيح -انسان(نشگر  ك/ انكم/ زمان
  . شود مينش كا واينش ك يكان باعث كم

  زمان. 1
در . گونـه اسـت   نيزمـان داسـتان هـم همـ    . رود ي جلو مـ ي است و بسويهمواره افق ،  زمان
  . يقي و زمان حقييا زمان اسطوره: شود مي شكل ديدهزمان به دو ، ي مردميداستانها

ه و يـ زمان اول، گري ديانيا به بي، شوند ي آغاز مييا  ن اسطوره شه با زما  ي هم ي مردم يها داستان
س كـ چ  يه هـ  كـ  يزمـان . »س نبـود  كـ چ  ير از خدا ه   يغ،   نبود يكي،   بود يكي«زمان  . نيزمان آغاز 

 همـواره  يه آدمكچرا . ن بودن و نبودن مطرح استيتضاد ب زينجا ن يا. فقط خدا هست   و،  ستين
  . اند ل گرفتهك شين داستان تضاد آدميها از ا قصه د ويآ يا ميبا تضاد به دن
 يـك  -روز دو يكـي  –جمعـه   شب -ي چند روز  – روز يك«:  مانند ي با جمالت  يقيزمان حق 

 كـردن  يردن و خطـ   كـ بـاز   ،  فـضا دادن  ،  نقش زمان در داستان   . شود داده مي  نشان   »رهيو غ  هفته
 قـرار   ي خطـ  ي محـور  يبـر رو  ،  ر پـراپ  يـ ميبنا به گفته والد   ،   داستان يها نشك. ها است   داستان

 يها  حلقه. )56-54: 1368،  پراپ(گردند   ي و به عقب بر نم     يگري بعد از د   يكي يعني،  رنديگ يم
، سوسـور (آورند   ي را بوجود م   ينينند و محور همنش   ينش ينار هم م  ك يگري بعد از د   يكي،  ينشك

 آن  دهنـد تـا شـنونده داسـتان خـود را در            ي م يها به داستان حالت واقع      ن زمان يا). 115 :1972
  . شود ميهمسو با زمان خود شنونده ،  داستانيليزمان تخ، بيترت نيبد. ابديب

  انكم. 2
 »دروازه شـهر «، » تپـه يباال«، »رون شهريب«، »شكوچكخانه دختر « يراني ا  در داستان  ها  انكم

هـا بـه خواننـده        انكن م يا. شود  اي نمي  اشاره انكم به يياروپا نسخهدر   ي هستند ول  يهمه واقع 
 جـاده   يـك د  يبزرگ با كته قابل تأمل داستان اين است كه مادر       ن. دهند ي بودن نم  يلي تخ احساس
  . ر رو به باالي مسيك، ندك ي را طييسرباال
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. ر ناخودآگـاه و خودآگـاه     ين ضم يفاصله ب . ان درونمان است  ك واقع م  در،  يان داستان كمن  يا
ر يه نماد ضـم ك درونمان يژرفادر ،  در عمق قرار دارد   ،   است يين سرباال يبزرگ در پائ  انه مادر خ

  . يافتني دست ي سختبها ي يافتنينا  دست؛ناخودآگاه است
ن يحد فاصل ب  ،  دروازه شهر ) 106: 1341،  يصبح (»گذاشت رونيب پاشو هك شهر دروازه از«

 و خانـه دختـر نمـاد        يمـه خودآگـاه   ير نـشانگر ن   يمـس . مه خودآگاه است  يناخودآگاه و آستانه ن   
  .  استيخودآگاه
و . ميـ  قـرار دار   ي محور عمود  يبر رو ،  ميشه هست ير و اند  كه در حال انتخاب و ف     ك يمهنگا
م و بـه خودآگاهمـان      ينك ير ناخوآگاه خود رجوع م    يوسته به ضم  يپ،  ميرو ين م ي باال و پائ   پيوسته

ـ    ييا  مان را به گونه   يارهاك،  يه در حالت عاد   ك يدر حال . ميگرد يبر م  ر انجـام   كـ  ف ي روزمره و ب
 جلـو   يكا محـور سـنتاگمت    يـ  ينينش  محور هم  يار بر رو  ك خود تره صو  ب  و رواريجزن،  ميده يم
ه داسـتان  كـ چـرا  ، ميرو ي محور زمان جلو ميه بر روكرا يز. ميگرد يم؛ و به عقب بر نم     يرو يم

  . جلو دارديسوه  بيگردد و جهت ي هرگز به عقب بر نميزندگ

  
 را پـشت سـر      يمـسافت ،  نندك يفر م هر دو س  ،  وچولوكرزن و چه بز     يچه پ ،  در هر دو داستان   

ه هر دو رو    كن  يشوند و جالب ا    ي روبرو م  ييها  با خطر ،  شوند ياز خانه خود دور م    ،  گذرانند يم
ـ   ير ناخودآگـاه دور مـ    ياز ضـم  ،   خود يروند؛ از ژرفا   يبه باال م    آگـاه  ريضـم  يسـو ه شـوند و ب
. رونـد  ي م ييند و سرباال  شو يشان دور م   به بياني ديگر از خود حقيقي     ،  نندك يت م كشتن حر يخو
پس عمود برابـر بـا      «. خورند ين قل م  ي رو به پائ   يياز سرباال ،  تيهر دو شخص  ،   راه بازگشت  در

، سك ناخودآگاه و بر ع    يآگاه به سو  كت ضمير خود   حر .)274: 1390،  ونگي (»ناخودآگاه است 
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) ينيمحـور جانـش    (يكگمتيل پاراد ك ما به ش   يعني. ن به باال  ين و پائ  ياز باال به پائ   .  است يعمود
 يدن عمود يشيه عمل اند  ك يدر حال ،  ي دارند  افق يتك روزمره حر  يرفتارها. ميشياند ي م يعمود
 . كند  مي را قطعينينش شه محور همي همينيمحور جانش. است

  نشگرك. 3
 دنبـال  بـه  يآدمـ ،  لكـ  بطـور ،  يغرب و يشرق گريد يانيبه ب  اي،  يياروپا و يرانيا قصه دو در

گـم   و شـده  گذاشته جا گريد ييجا در انگار هك شتنيخو »خود« دنبال به ست؛ا شتنخوي افتني
بـر  ،  يان الهـ  يـ به بـاور تمـام اد     ،  ها   انسان ةه خلقت هم  كچرا  . است يكي يآدم ذات. شده است 

در ،  ه انسان باشـد   كنامت  ،  يه باش كا  ي دن يجاكاز هر   .  بوده است  ي و اله  ك فطرت پا  يكاساس  
ه كـ توان گفت    يم،  نيبنابرا. يسان هست يك با همنوعان خود     ي و روحان  يخصلت و فطرت انسان   

، ن پـژوهش  ي  مورد نظر ا    »ا من يخود  «آن  .  خود وجود ندارد   ي در مفهوم عام انسان    يراني اا »من«
  .است جهاني »من«ندارد؛  وجود يرانيا »من«.  است»جهاني«، صرفنظر از مليت خود

  
ـ ، رود يمـ ، ودهه خود در گذشته بك به دنبال آنچه ينشگر شرق ك بـه دنبـال   ، شي جـوان يدر پ
ه كـ  يـي ا   به گونـه   بيند را در گذشته مي   آرمان  ،  ردهكاش   كسل و خسته  ،   امروز يزندگ. اش  گذشته
ه در  ك يدر حال . »غ از پارسال  يهر سال در  «: ن مفهوم دارد  ي هم در زبان خود با ا      ي اصطالح يحت

مـادربزرگ و   . سب تجربه دارد  كق  هنوز جوان است و شو    ،  رود ينده م ي آ يبسو،  يينسخه اروپا 
 يراضـ ،  ه هست ك است و هرگز از آنچه       ي همواره به دنبال آرمان    يآدم. گاهش آرمان اوست  يجا
  .  آرمان استيل بسويت و تماكن حري و فرهنگ جامعه در هميشرفت آدميد راز پيشا. ستين

  گروهآشكارا به دو،  به صفات انسانيختهيعت آميرغم طب يعل،  داستانيها تيشخص«
ـ  دوسـتان و     قـاً ي دق »هـا  خوب«ه  كد  يتوان د  يدر عمل م  ،  شوند يم م يخوب و بد تقس    اران ي

 »ام صورت قهرمـان در آمـده     ه  ه ب ك من هستند    ي دشمنان و رقبا   »بدها«،  سكهستند و بر ع   
  ).30 :1391، ديفرو(
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 خود مـا هـستند      يعني هستند؛   ي آدم »بد« و   »خوب« داستان در واقع همان جنبه       ينشگرهاك
 »يدشـمنان و رقبـا   « را   »هابـد «س  كـ  و بـر ع    »قهرمان« ييا م خودمان را به گونه    يليه همواره ما  ك

  . ميده نشان خودمان در داستان
  : شوند يم مي به دو گروه مجزا تقسيراني داستان اينشگرهاك

  بد = يوانيح  خوب  = يانسان  
  ريش -پلنگ -گرگ  ش كوچ كدختر  -مادر بزرگ   

ر است و در برگشت هـم       ي است؛ از طرف گرگ به ش      يبه قو ف  ي ضع ير داستان از سو   يمس
  . ر به گرگياز ش، في به ضعياز  قو
  .بزرگ بز مادريحت، وانات هستندي در نقش حين داستان همگي در ايي اروپاينشگرهاك

   بد = يوانيح  خوب = يوانيح  
 ببر - عقاب -شغال  زرگربماد -وچولوكبز   

  عدد سه
وچولـو  كرزن و بـز  يپ، در هر دو داستان. ر است ير چشمگ اين داستان بس  ينقش عدد سه در ا    
 و شـود  مـي ر رو برو يپلنگ و ش، رزن با گرگيپ، يرانيدر داستان ا. شوند يبا سه دشمن روبرو م    

  . شود ميعقاب و ببر روبرو ، وچولو با شغالك بز ييدر داستان اروپا
ن فـرانس  (نماد نرينگي است    ،  عدد سه ،  در روانشناسي يونگ   سـه حيـوان    ،  )111 :1987،  و

 سه كـه  . عدد زوج نماد مادينگي است    . خواهند پيرزن و بز را بخورند      كه مي ،  سه قدرت ،  درنده
بـه همـين   . زور و قدرت از نرينگي است و فكر و همـت از مـادينگي             . خواهد دو را بخورد    مي
ويـد  فر. توانـد فـرار كنـد     خواهند بخورند ولي پيرزن با هوش و فكرش مي         سه حيوان مي  ،  دليل
توانند ناشـي از عقـده پنهـاني از ايـن            مي،  اعدادي كه ظاهراً غير ارادي انتخاب است      «: گويد مي

ظاهراً غيـر ارادي هـستند در صـورتي         ،  يعني انتخاب اعداد  ). 264 :1391،  فرويد(» دست باشند 
اين امر نـشانگر آن اسـت       . دهد آدمي هيچ كاري را بي علت انجام نمي       ،  كه در ضمير ناخودآگاه   

بـي هـدف و بـي    ، انـد  كه سينه به سينه نقـل شـده  ، هاي مردمي   ايي در قصه     و نكته   ه هيچ واژه  ك
هيچ انتخـابي بـي علـت       . ها همه نقشي معنايي در انتقال مفهوم دارند        انتخاب واژه . علت نيست 

نيست و همه ريشه در ذهـن و روان نويـسنده دارد و داراي بـار مفهـومي اسـت ومنظـوري را                  
 . رساند مي
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   و ناخودخود
اند  داند در انتظارش نشسته    يه م كوانات درنده   ي فرار از دست ح    يرزن برا يپ،  يرانيدر قصه ا  

ه از جـنس  كـ  كنـد   مـي  پنهـان ي خـود را در قـالب   يعني،  شود ميدو تنبل پنهان    ك يكخود را در    
ب يـ زنـد تـا فر     ي بر ظاهرش م   ينقاب،  در واقع . ستيه ن ك شود   يخواهد آن  ياو م . ستيخودش ن 
  .  اوستي واقع»خود«ه ك نباشد ي آندهد؛

دانـد جـانوران درنـده در راه برگـشت در      يه مكوچولو كبز ، ييه در نسخه اروپا  ك يدر حال 
پوسـت  . كنـد    مي ه مرده پنهان  كخود را به اشتباه در پوست برادر بزرگترش         ،  اند انتظارش نشسته 

نقـاب  ،  تجربه است  ين و ب  وچولو چون جوا  كبز  ،  در واقع . نوع خودش است   برادر بزرگتر از هم   
گـر در پوسـت خـودش    يو بـه گفتـه د  ، وچولو در پوست هم نوع خود   كبز  . شناسد يزدن را نم  

گـر او را      لـه ين خـاطر شـغال ح     يـ بـه ا  . گـردد  ي مـ   بـاز  اش  ي واقع »خود« او باز به     يعني. رود يم
 يانيـ ببـه  ،  در پوست كدو كه از جنس غيـر خـود  رزنيپ، يرانيه در قصه ا  ك يشناسد در حال   يم
در ، در آخـر . شـود  مين ناخود شدن باعث شناخته نشدن او      ي و هم  شود مي پنهان   »خودنا«گر  يد

ه همان ناخود كدو كل باز شدن سر يبه دل، يرانيدر قصه ا . شوند يهر دو نسخه هر دو شناخته م      
رزن فرصـت فـرار   يـ ه پكـ  است ين رخداد زمانياما ا، شود يار مكرزن آشي پ »خود«،  رزن است يپ
در . نـد كدو فـرار    كـ گر  ي از طرف د   يابد  فرصت مي رزن  يرسد و پ   يد و دست دشمن به او نم      دار

گر بودن او  لهي حيدن و از طرفيشينشانگر اند، خود، نيرده و ا فكر فرار را ك   ،  رزن از قبل  يواقع پ 
  . رده بودكنده را نير آكوچولو فكه بز ك يدر حال، است

م و  يـ رو يزود لو مـ   ،  ميشو يست و زود شناخته م    يار ن ك در   يبيفر،  ميه خود هست  ك يتا زمان 
وانـد  ت يه نمـ كـ  اسـت  ي و سـادگ  ي گنـاه  ي از ب  ينماد،   ساده يوانيه بز ح  ك،   گفت توان مي يحت

رزن يـ ه پكـ  يدر حـال .  رفتن را داشته باشـد    يگريگفتن و در پوست د    دروغ  ،  تصور پنهان شدن  
ش و يدوراند،  دانا،  منديشه و اند   انسان با تجرب   يك،  رود يدو تنبل م  كه در پوست    ك،  يرانيقصه ا 
رده كـ  پيشرون آمدنش را هم از      ير ب ك ف ياو حت . شود  مي خود يب،  رزن از خود  يپ. ار است ك پنهان
  . كند  ميو فراركرده دو را راحت باز كو در 

  جهينت
بلكـه چراهـا و پاسـخ بـه         ،  تنها تأثير گذاشتن و تأثيرگرفتن نيست     ،  هدف از ادبيات تطبيقي   

اي بر نويسنده ديگري تـأثير گذاشـته و يـا فرهنگـي از فرهنـگ       اين كه نويسنده. آنها مهم است 
. در پژوهش حاضر از اولويت و محوريـت برخـوردار نيـست   ،  اين يا آن نكته را گرفته     ،  ديگري
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بايـد در  ، بايد به ژرفاي مطلب دست يابيم ،  در ادبيات تطبيقي  . چرايي اين تأثيرات مد نظر است     
بـا  . بايد ادبي بودن آن را تشخيص دهيم و چراها را بيابيم       ،  بيات نفوذ كنيم  ضمير ناخوآگاه آن اد   

كه از دو فرهنگ مختلف بوده شـكافته و بـه معناهـاي زيـرين آن                ،  ما دو داستان را   ،  اين وصف 
تواند معناهاي زيـرين بـسياري داشـته باشـد و مـا بتـوانيم بـا                  اگرچه يك متن مي   . دست يافتيم 
اما در ايـن مقالـه سـعي شـده تـا حـد       ، تري دست يابيم هاي زيرينهاي مختلف به معنا  خوانش

تا با آن معـاني خـود را        ،  بيشترين معنا استخراج گردد   ،  امكان از اين دو قصه بسيار كوتاه و نافذ        
  . بيشتر بشناسيم

 اسـت و  يكـي ، ه باشندك يشور و فرهنگكاز هر   ،  ها  قصه ساختار،  همانگونه كه مشاهده شد   
 ماننـد دو وجـه   ي و بـد ي در هـر دو خـوب  .ه به هم هـستند يان و زمان شب كنشگرها و م  كنمونه  

رو در  ي دو ن   و  مانند دو قطب   ي و خوب  ين بد يا. شه وجود دارند  يهم،  يكديگرمل  ك م يمتضاد ول 
امـل  كگر رونـد ت  شينما، ي مردميها داستان. سازند ي ما را ميشوند و ساختار روان    يهم ادغام م  

 بتوانـد بـه     يارنـد تـا آدمـ     كه هم در    ي همواره در تضاد و عل     يب و خو  يه در آن بد   ك است   يآدم
ونـگ  يارل گوسـتاو  كـ . دهـد   مـي ن راه را به ما نشان   ي ا يچگونگ،  ها داستان.  برسد يامل فرد كت
پس ). 174: 1392،  استودن (»ديآ  مي  معادل آن  يشه با بد  يهم،  ميخوان يآنچه خوب م  «: گويد مي

  . رون ما هستنده در دكرو است ينبرد دو ن، ها داستان
 نجـات خـود از خطـرات        ينگـر بـود و بـرا       ندهي آ و كريد ز ي زنده ماندن با   يه برا كم  يديد
ه خـود  كچنان  آن،  فراتر از خودبلكه،  نه از جنس خود    ينقاب.  داشت چهره بر   يد نقاب يبا،  جامعه
  . ندكخود  يرا ب
تـاز اقـوام     در خطـر و معـرض هجـوم و تاخـت و              وارهن همـ  يمشرق زم ،  هكنيگر ا يته د كن
شه بـا آن اقـوام بـا دروغ و          يـ انـد هم    نجات جان خـود مجبـور بـوده        ي بوده و مردم برا    يوحش

ي نهادينـه  ر ناخودآگـاه مـردم شـرق   يته در ضم كن ن ي و ا  خود را برهانند  ،  گذاشتن نقاب بر چهره   
 ي بوده و برا   ي حالت دفاع  ينوع،  ن رفتار يرسد ا  يبه نظر م  . يابد مي مودشان ن يها  و در قصه  شده  
ـ   ،  دهد ميب  يه هوشمندانه دشمن را فر    ك كيري ز ينوع،  شده يها انجام م     نسل يبقا در ه  تا جان ب
ب دادن را يـ م تجربـه اسـت و رسـم فر   كوچولو ساده و كبز ، ييه در قصه اروپا ك يدر حال . برد
، ر ناخودآگاه ينشانگر دو ضم  ،  ن دو داستان  يا. شود مي خورده   سرانجامل  ين دل يداند و به هم    ينم
ط يشـرا ، رد افـراد اجتمـاع  بازتاب و نماية عملك، اتيه ادبكاز آنجا .  فرهنگ و دو ملت است    دو
ن ي چن ي شرق ةه از روند قص   كجه گرفت   يتوان نت  يم،   است ي و فرهنگ  ياجتماع،  يخيتار،  ياسيس

ها را بـه نقـاب      افراد شده و آن    كيري و ز  ي دشمن باعث هوشمند   يه تاخت و تازها   كد  يآ يبر م 
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 موجود در اروپـا    يه تاخت و تازها   ك يدر حال ،  ب دشمن عادت داده است    ي بقاء و فر   يزدن برا 
  .  در افراد جامعه نداشته استيرين تاثيبر اساس قصه فوق چن

، ي بـه ناخودآگـاه  ي از خودآگاهيعنين است؛ يير برگشت از باال به پا    ي مس در هر دو داستان   
ه خود و نـاخودش بـا   كآن ، مينك يه مشاهده مكست اين جا. رفتن به ژرفاي خويشتنفرو   يعني

ـ ،  ب بدهـد  يرا توانسته فر  يماند ز   يزنده م ،  هم متفاوت است    يكـي ه درون و بـرونش  كـ  آن يول
  . وم به مرگ استك نبرد محميدان در، است
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