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   چكيده
 و دابآ عادات، نماي تمام آينة سبب همين به اند، برآمده توده بطن از عامه هاي داستان
 و نقاب بي را مردمان زيستيِ فرهنگ توان مي ها آن بررسي با اند و مردم عامه خُلقيات
 پنهان هاي تقابل كشف عامه، متون ازجمله و متون خوانش هاي روش از يكي. ديد صورتك

 متن ظاهرِ پسِ در مستتر هاي اليه به توان مي هاتقابل اين استخراج با ؛ زيرااست متن در
 كاني پله و مراتبي سلسله ،دريدا ژاك اعتقاد به ،متني درون هايتقابل اين .يافت دست
 و بديهي« نه برتري اين و شود مي پنداشته ديگر جزء از برتر جزء يك همواره يعني هستند؛
 با و متن هر درون هايتقابل يافتن با بنابراين ؛است »فرهنگي« كامالً بلكه ،»طبيعي

 اي انديشه دربارة مهمي نكات به توان مي شود، مي شمرده تازمم جزء، كدام اينكه تشخيص
  . يافت دست كند، مي حمايت آن از متن كه

 اساس بر ،»سرگشته بلبل« و »منگول و شنگول«عامه،  مشهور داستان دو مقاله اين در
 اين. اند شده بررسي متني درون هاي تقابل از نظر روايتشان ترين مفصل و مشهورترين

                                                                                                                   
  )نويسنده مسئول( عات فرهنگيعلمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعضو هيئت .  1

    msharifnasab@yahoo.com*  
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 در بيشتر ندارند، باز پايانِ كه متوني عنوان به عامه هاي داستان كه دهد مي ننشا بررسي
 مقابل جزء ويژگي و جايگاه تقابل، جزء هر شناخت با و اند صادق خود درونيِ هاي تقابل
 مورد نتيجة داستان، اجزاي همة كردن بسيج با راوي ها داستان اين در .شود مي شناخته بهتر
 نتيجه اين او، فكريِ و فرهنگي باورهاي تحريك با و نهد مي مخاطب ياراخت در را خود نظر
  . سازد مي »منطقي« و »بديهي« مخاطب براي را

 و شنگول شكني، شالوده دريدا، دوگانه، هاي تقابل عامه، داستان: كليدي هاي واژه
  .سرگشته بلبل منگول،

  مقدمه. 1
 در پنهانش و آشكار ابعاد همة با را مردمزندگي تودة  كه اي هستند آينه عامه هاي داستان
 و نيازها بشر، هاي آرمان و آرزوها توان مي عامه هاي داستان در. كنند مي منعكس خود

 را جامعه فرهنگ كالم، يك و درها  اعتقادات آن و باورها اميدها، و ها ترس ها، خواسته
 معنوي هاي گنجينه رينبهت از يكي ها اين داستان. كرد مشاهده صورتكي و نقاب هيچ بي

  .هستند جامعه هر فرهنگ پنهان هاي اليه بازشناخت براي
 تكوينِ و تحول تا است العاده خارق حوادث بر بيشتر تأكيد عامه، هاي داستان در

 و است محيرالعقول گاه و الساعه خلق حوادث ها بيشتر اين داستان محور. ها شخصيت
 ضعيفي رنگ يپِ بيشتر ها داستان اين. پذيرند نمي تأثير حوادث از چندان معموالً اشخاص

 ذكر ها آن در معموالً جزئيات كند؛ نمي تبعيت معلولي و علت منطقيِ روابط از كه دارند
 و ساده ساختاري ؛)اند شفاهي نقل بر مبتني زيرا(دورند  به اديبانه نثر از بيشتر شود؛ نمي
 اين در ؛)ندارند وسط حد( سياه يا سفيدند يا آنان هاي و شخصيت حوادث دارند؛ خطي
 مردم كلي هاي تيپ از نمادي كه ايم مواجه قهرماني ضد و قهرمان با بيشتر ها روايت
 قهرمان، و رسند مي نيك پايانِ به بيشتر شوند؛ نمي پردازي شخصيت و اند جامعه

 اعمال سزاي به ضدقهرمان و كند مي زندگي »خوشي و خوبي به سال هاي سال«
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: 1379 خندان، و درويشيان :ك.ر نيز ؛»قصه« ذيل: 1387 شريفي،( رسد مي خويش ناشايست
  .)مقدمه

 گاهي و شود نمي يافت مردمي هاي رگه لزوماً عامه، هاي داستان در كه دانست بايد
 ؛ زيرااست وقت حاكمانِ ظالمانة اهداف موافق و توده منافع ضد بر دقيقاً ها داستان اين

 در و پذيرند مي تأثير موجود هژمونيِ از ديگر متن هر همچون نيز عامه هايداستان
 اين ماية درون و محتوا واكاويِ با سبب همين به. آيند مي پديد غالب گفتمان چارچوب

  .يافت دست ها آن بطن در مستتر معنايي هاي اليه به توان مي ها داستان

  روش تبيين. 2
 از ما تعبيرهاي سبب همين به و نيست قطعي دنيا در حقيقتي هيچ است معتقد نيچه
 زندگي بر اين باور است نيز بودريار. باشد متفاوت يكديگر با تواند مي پيرامونمان جهان

 و شنود مي و بيند مي هر آنچه شايد كه كند مي تقويت انسان در را حس اين روزمره
 يا قتحقي كتمان براي اي توطئه باشد؛ بزرگ اي توطئه حاصل و غيرواقعي خواند، مي

 .)3/469: 1390 پاينده، :ك.ر(است  حقيقت به دستيابي درپي كه كس هرآن نابودكردن حتي
 و آرامش زنندة برهم و انگيز هراس رسيد بسيار مي نظر به ابتدا در كه »قطعيت عدم«

و جسمي ساختار دربارة فرويد و داروين نظريات گسترش با كم كم فكري باشد، امنيت 
 به را قطعيت فقدان و نسبيت بر مبتني تفسيرهاي مرز و شد تر شايع بشر روانيِ
  .)13 -12: 1382 امامي، :ك.ر( كرد نزديك ادبيات ازجمله ديگر هاي حوزه

 و دانستند مي يك به يك تناظر تابع را مدلول و دال رابطة ابتدا در كه گرايان ساخت
 مرور به دادند، مي ترجيح آن كنايي و استعاري روابط بر را متن هر مستقيم داللتي رابطة
 اين به و كردند ترديد) گرامري(زباني  دستور ناپذير انعطاف و اليتغير ساختارهاي دربارة
 شخصيِ هاي دريافت براي جايي بايد زباني هاي گزاره معانيِ درك در كه رسيدند نتيجه

 مبناي بر در اصل زبان بود معتقد سوسور فرديناند. باشد داشته وجود هوشمند خوانندة
 براساس را خود زباني نظام نظرية وي تشريح سبب همين به و كند مي عمل تمايز
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 محور جانشيني، محور /نشيني هم محور گفتار،/زبان تقابل مانند( نهد مي بنيان ها تقابل
 ميزان درك و ادبي تحليل در ها تقابل بعدها اصل .) ...و  درزماني محور /زماني هم

 اساسدر دريدا، همچون گرايي پساساخت. شد شمرده اصلي ايمعياره از اثر، ادبيت
 زبان دريدا، گفتة به. ساخت استوار ها تقابل بر را »1شكني شالوده« به موسوم خود نظرية

 مبهم و سيال قلمرو بلكه ؛كنيم مي تصور نيست كه اطميناني قابل ارتباطي ابزار آن
 مطلع ها آن از آنكه بي كند، مي ريزي امهبرن را ما هاي ايدئولوژي كه است پيچيده اي تجربه
  .)406: 1392تايسن، : ك.ر( باشيم

 از ها آن تمايز دهند، ارجاع مصداقي به ها واژه شود مي سبب آنچه ديدگاه اين در
 درون ها واژه اين .ها آن مصاديق و ها واژه ميان مستقيم پيوند نه و 2است ديگر هاي واژه

 برتنز، :ك.ر( ندارد واقعي دنياي با ارتباطي هرگز كه كنند مي كار) زبان يك( زباني نظامي

كنند،  مي تعيين را واژگان معناييِ هويت ها، تفاوت و تمايزها اساس، اين بر .)162: 1382
 در متصور درخت ديگر، سوي از و نيست سنگ چون است درخت براي نمونه درخت

 مصداقي تفاوت به واژگاني تفاوت يعني نيست؛ يكسان لزوماً شنونده و گوينده ذهن
 هر اين، معناي بر افزون .انجامد نمي مدلول يكساني به همواره دال يكساني ؛ اماانجامد مي
 خوب و خوب، يعني نيكو براي مثال شود، مي بازشناخته مترادف واژگان طريق از واژه
 هر يمعنا بدين شكل كه . ...يعني  پسند دل و پسند، دل يعني مطلوب و مطلوب، يعني
: 1382 امامي،: ك.ر( افتد مي تعويق به معنا درك فرايند و ودش مي موكول ديگر واژة به واژه

  .)413 -407: 1392تايسن،  ؛216 -215: 1388 سجودي، :؛ نيز19
 روسي، ةعام قصة صد شناسي ريخت در )163-161: 1386 پراپ،( پراپ والديمير

 را) خويشكاري( ثابت كاركرد 31 ؛ اماتنپرداخ ها تقابل بررسي به به شكل مجزا هرچند
 شرير،: كرد بندي طبقه كلي دستة هفت در را ها شخصيت و تعيين، ها داستان اين در

 بعدها .دروغين قهرمان و قهرمان دارنده، گسيل خانم، شاهزاده ياريگر، بخشنده،
 روايت و داستان در دوگانه هاي تقابل نقش به سوسور، شناسي زبان از تأثير با گريماس

 گركنش دوتاييِ دستة سه به را پراپ شخصيت دسته هفت و داد نشان فراوان توجه
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 ؛ و)گيرنده( كننده دريافت و) فرستنده(اعطاكننده  ؛هدف و فاعل :داد تقليل و تغيير
  .)158-147: 1383 اسكولز، :ك.ر( رقيب و ياريگر

 ياشيا به نه كه دارد يغيرارجاع ماهيتي سبب اين به زبان گرايان، ساخت ديدگاه در
 گرايان، پساساخت ديدگاه ؛ امادهد مي ارجاع ها آن از ما تصورات به بلكه عالم،

 نه را زبان ارجاع برد و مي جلوتر به گام يك را انديشه اين شكنان، شالوده خصوص به
 اين در .هاست آن از متشكل زبان كه داند مي هايي»دال بازي« به بلكه ما، تصورات به

 همين به و هاست دال از انتهايي بي زنجيرة بلكه ها، مدلول و ها دال پيوند نه زبان اه،ديدگ
 ايجاد لذا افتد؛ مي تأخير به مدام و ندارد قطعيت معنا ،شد گفته تر پيش كه همچنان ،سبب

 مخاطب كه پيامي است ممكن ؛ زيرااست غيرقطعي و پيچيده شدت به امري ارتباط،
   .است بوده گوينده در نظر كه شدنبا هماني يابد، درمي

 منظر از. است زبان ايدئولوژيك كامالً ماهيت شكنان، شالوده ديدگاه در ديگر نكتة
 يا( پويا و متضاد فراوانِ هاي ايدئولوژي از دارد و ايدئولوژيك ماهيتي زبان واسازي،

 در ها فرهنگ همة و ها زمان همة در كه است شده تشكيل) ارزشي و اعتقادي هاي نظام
 ها، واژه »معناي« پسِ در تر، ساده زبان به ؛)414: 1392 تايسن،( هستند تأثيرگذاري حال

 هاي نسبت به زبان، كاربران ناخودآگاه ضمير در كه است نهفته عميقي فرهنگيِ باورهاي
 شدت به متون معناييِ درك در فرهنگي باورهاي اين. است كرده رسوب متفاوت

 زبان به فرهنگي هاي زمينه پس انتقال از ديگر زبان به متن يك مةترج لذا ؛تأثيرگذارند
  .است ناتوان مقصد،
 و درك. دارد خود با را غايب هاي واژه همة ردپاي بالقوه طور به متن درون واژة هر
 بيانگر كه كند مي آشكار را متني درون هاي تقابل غايب، واژگان با حاضر واژة دريافت

 اين. است استوار فرهنگي باورهاي زمينة پس بر كه هايي اليه ت؛اس متن پنهان هاي اليه
 يك همواره يعني ؛هستند پلكاني و مراتبي سلسله ،دريدا اعتقاد به ،متني درون هاي تقابل
 كامالً كه »طبيعي و بديهي« نه برتري، اين و شود مي پنداشته ديگر جزء از برتر جزء

 از سپيدي زن، از مرد تاريكي، از روشنايي ،شب از روز دانستن برتر است، مثل فرهنگي
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 جزء كدام اينكه تشخيص با و متن هر درون هاي تقابل يافتن با بنابراين ؛ ...و  سياهي
 متن كهيافت  دست اي ايدئولوژي دربارة مهمي نكات به توان مي شود، مي شمرده ممتاز

  .كند مي حمايت آن از
 را متن 3ناپذيري تعين نخست متن، هر قرائت در كه است اين شكني شالوده هدف

 ها آن از متن دهد كه هايي را نشان ايدئولوژي پيچيدة و سپس عملكردهاي كند آشكار
 ي»معنا« كه است مفهوم اين به متن ناپذيري تعين .)425-424 همان،: ك.ر( كند مي حمايت

 ممكن معانيِ از متضاد گاهي و متكثر نامشخص، نامتناهي، اي مجموعه درواقع متن
 از متفاوت و متعدد رو، تفاسير اين از ندارد؛ ثابتي و قطعي معناي هيچ متن، لذا و است
 يافتن با كند مي تالش شكني شالوده اين، بر افزون. باشد موجه تواند مي متن يك

 كه كند توليد بيابد يا اي تازه معاني است، پنهان اما ،دارد وجود متن در كه هايي تناقض
 اين كه دانست بايد. )427 -423 همان،( باشد داشته مغايرت متن اصلي ماية درون با

 و بعيد خوانش روشِ اين كالسيك، متونِ بيشتر در و نيست عملي متون همة در كاركرد
 هاي تقابل يافتنِ از پس كه است اين شكني شالوده روش ؛ زيرااست انتظار از دور

 وارونگي اين كه آيد بر مستتري معانيِ تنِياف درصدد كرده، وارونه را هاآن متن، دوگانة
 نشان شكني ، شالودهديگر بياني به .كند  »واسازي« را متن شكل اين به و تقويت و تأييد را
 متن و كنند مي باطن نقض در گويند، مي ظاهر به را آنچه متن، عبارات و كلمات دهد مي
 متن« در اصطالح كه ،هنك متون از بسياري در ؛ امانيست صادق خود آشكار پيامِ در

 تعيين قبل از كه( نهايي هدف به رسيدن راستاي در خوبي به متن اجزاي ،هستند »بسته
  .دانست ناصادق دارند كه پيامي در را ها آن توان مي ندرت به و روند مي پيش) شده

 استخراج و متن اولية يعني درك شكني، شالوده فرايند بخشِ چهار از مقاله اين در
 بر قطب يك برتري و مراتب سلسله بررسي و دوگانه هاي تقابل پيداكردن آشكار؛ پيام

 اساسبر متن ايدئولوژيكي هاي محدوديت دادن و نشان ها؛ تقابل وارونگي ديگري؛
 متن دوگانة هاي تقابل و شده گرفته بهره فرايند دوم و اول هاي بخش از فقط تضادها،

 كه است آن روش اين كارگيري به دليل .است  شده بررسي و اساس آن استخراجبر
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 كه چنان و هستند 4ايدئولوژيك شدت به و كالسيك متوني ايراني، ةعام هاي داستان
 ؛كنند مي تقويت و تأييد را روايت پيام ارگانيك، شكلي به اجزاء همة شد، گفته تر پيش
 همين به. تياف متن در ها تقابل وارونگي تصديق بر دال شواهدي توان مي ندرت به لذا

 هاي تقابل بررسي با بلكه ؛نيست عامه هاي داستان شكنيِ پي شالوده در مقاله اين سبب،
 به توان مي نيز ها تقابل همين مبناي بر دهد نشان كند تا مي تالش متون اين در دوگانه

 هاي خوانش از يكي تنها نيز خوانش اين هرچند يافت؛ دست متن از متفاوت خوانشي
 چارچوب در متفاوت، هاي خوانش اين كه شود مي تأكيد. باشد متن عددمت و متفاوت
 باز پايانِ هرگز عامه هاي داستان ؛ زيراكنند  نمي عدول آن از و اند متن كلي و اصلي
  .تابند برنمي را شكنانه شالوده نقد و كنند مي سد متضاد تفسيرهاي بر را راه و ندارند

  بررسي موارد. 3
 بررسي ،»سرگشته بلبل« و »منگول و شنگول« ،هعام مشهورِ ستاندا دو مقاله اين در
 البته ،نيز گريم برادران هاي داستان مجموعه در منگول و شنگول ةعام داستان. شوند مي
 زبان بر ؛ امارود نمي شمار به ايراني اي در اصل قصه و است موجود ،متفاوت روايتي با

 در هايي شكل با جغرافياييمتفاوت  هاي قليما در و يافته راه سرزمين اين مردمان تودة
  . است شده نقل متفاوت، روايت در و مشترك رنگ پي

 ،دارد مي روا همسر فرزندانِ حق در كه هولناكي هاي ستم و نامادري قساوت دربارة
 با ،سرگشته بلبل. دارد وجود متعدد هاي داستان جهان فولكلور ادبيات در نيز

 هدايت صادق. دارد طوالني سابقة جهان ةعام ادب در ،وتمتفا بيش و كم هاي روايت
شده  يافت نيز اروپايي و هند ملل نزد و است قديمي بسيار قصه اين اصل دارد عقيده
 قصه نيز اين اسكاتلندي ترانة متن و هومر اوديسة گريم، برادران هاي قصه به وي .است
 حضور داستان، دو اين انتخاب سبب. )320-  277: 1378 وكيليان، :ك.ر( است كرده اشاره

 است داستان دو هر در) منفي مادر و مثبت مادر مقام در( مؤنث هاي شخصيت پررنگ
  .سازد مي ميسر يكديگر با را ها آن قياس كه
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  پژوهش پيشينة. 4
 متون، خوانش براي شكنانه شالوده رويكرد كارگيري به و دوگانه هاي تقابل بررسي روش

  : ازجمله ؛در مقاالت متعدد به آن پرداخته شده است و نيست ابقهس بي فارسي ادبيات در
 حديقة ساختار در دوگانه هاي تقابل بررسي« ،ميالن داليي علي و نيا عبيدي محمدامير. 1

 -25 ، صص13ش ،1388 تابستان ،فارسي ادبيات و زبان پژوهش فصلنامة ،»سنايي
   ؛42

 نقد ،»موالنا اشعار تصويرپردازي در متقابل عناصر شناختي نشانه بررسي« حياتي، زهرا. 2
   ؛24 -7، صص6 ش ،1388 تابستان ،ادبي

 ، صص4ش  ،1386 ،گويا گوهر ،»گلستان هاي تقارن و ها تناسب« ذوالفقاري، حسن. 3
   ؛110 - 91

 ،»نجدي بيژن از داستان دو شكنانة شالوده نقد« فرهمند، فرنوش و عبداللهيان حميد. 4
 ، صص72 ش ،1391 بهار ،خوارزمي دانشگاه انساني علوم و ياتادب دانشكدة مجلة

53 - 71.  
 متون در روش اين ديگر، موجود مقالة چند و مقاالت اين همة در پيداست كه چنان

 هاي داستان دربارة هرچند. است شده گرفته كار به متفاوت اهداف با معاصر يا كهن ادبي
به  يك هيچ ؛ امااست شده نوشته هايي نامه پايان و ها مقاله ها، كتاب حال به تا نيز عامه

  .اند نپرداخته متون اين در موجود هاي تقابل بررسي به شكل مجزا

  ها داستان بررسي. 5
  خالصة داستان. 1-5
  منگول و شنگول .1-1-5
 رفتن از قبل ؛ اماگذارد مي تنها خانه در غذا يافتن براي را فرزندش سه مادر بزِ

 كه گرگ. نگشايند ها غريبه روي به را خانه درِ تا دهد مي ها آن به را الزم هشدارهاي
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 هايش، دست كردن حنايي با و شنود مي را بز سخنان است، ايستاده  گوش در پشت
 بازگشت، از پس بز. خورد مي را ها آن دوتاي و شود مي خانه وارد فريبد، مي را ها بزغاله

 او از و برد مي چاقوتيزكن براي ماست و شير از پر اي انبانه لذا ؛شود مي مطلع ماوقع از
 خواهد مي دالك از كرده باد از پر را اي انبانه نيز گرگ. كند تيز را هايش شاخ خواهد مي

 اي پنبه هاي دندان او براي داده، فريبش گرگ فهمد مي كه دالك. كند تيز را هايش دندان
 را فرزندانش و درد مي را گرگ شكم تيزش هاي شاخ با بز تن، به تن نبرد در .گذارد مي
  .)558 -2/557: 1379 زاده، حسن :ك.ر( گيرد مي پس

  سرگشته بلبل. 2-1-5
 از پس. مانند مي تنها پدر با ساله هشت پسر و ساله هفت دختر خانواده، مادر درگذشت با

 ار شوهرش اندام هفت و كام و زبان« زن. كند مي ازدواج زني با پدر مادر، سالِ گذشتنِ
 شوهرش داد، مي فرماني هر و كرد مي هر كاري اگر كه رساند جايي به را كار و بست
 با زن ،درنهايت .» ...كني  مي كه است كاري چه اين بگويد كه نداشت را اين دهن

 را ها آن يروز ؛ لذابكشد را پسرش تا كند مي وادار را شوهرش فراوان، هاي بداخالقي
 كند، جمع بيشتري هيزم هركس غروب :گويد مي و كنند جمع هيزم تا فرستد مي باغ به

 غروب، .پذيرند مي اعتراضي هيچ بي و سكوت در پسر و پدر .بكشد را ديگر نفر بايد
 بر را پسر هاي هيزم از نيمي نيرنگ، با لذا ؛است كمتر پسر از هيزمش كه يابد درمي پدر
 ارمغان به زن براي را شسر و كشد مي را پسر راحت خيال با و افزايد مي خود هيزم
 بازگشته مكتب از كه را دخترك ظهر و گذارد مي بار ناهار براي را پسر سر زن. آورد مي

 دهد مي تشخيص ديگ در را برادرش كاكل كه دختر. بخورد غذا اين از كند مي ترغيب
 كند مي توصيه مالباجي. دهد مي شرح را ماجرا ،مكتب مالباجي به و زند نمي لب غذا به

 آبياري گالب با شب چهل و بكارد گل درخت زير كند، جمع را برادر هاي استخوان
 با و كشد مي پر گل درخت از بلبلي شب، چهل پايان در. بخواند جاويدان وِرد و كند

 در سوزن و ميخ ريختن پسر با سپس. كند مي رسوا را نامادري و پدر آوازي، خواندن
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 صبحي، :ك.ر( گردد بازمي نازنينش خواهر نزد و كشد مي را ها آن نامادري، و پدر دهان
1387 :1/42- 48(.  

  ها داستان تحليل. 2-5
  داستان شنگول و منگول. 1-2-5

 قابل ها موقعيت و ها كنش ها، شخصيت ميان تقابل از نظر منگول، و شنگول داستان
 نمادها، عالم در. دارد قرار گرگ مقابل در بز شخصيت داستاني، بافت در .است بررسي

 سه به و) پراكريتي( جهان مادر بز ماده هند، در. است آزادي و چاالكي نشانة ماده بزِ
در صاعقه خداي با را بز ماده چيني، اقوام برخي. است منسوب سياه و سپيد سرخ، رنگ 

 يونانيان ميان در. كند مي نازل زمين بر ناگهاني هاي بركت و ها نعمت كه دانند ارتباط مي
 از نيز زئوس. دهد مي خبر را توفان و باران فرارسيدن كه است رعدوبرق نماد بز دهما نيز
 تشبيه اي بزغاله به سالك صوفيانه، هاي فرقه برخي در. است كرده تغذيه بز ماده شير
 سنت بنابر صوفي واژة( برسد كمال به تا شود تغذيه شير معنوي با بايد كه شود مي

 و زبري وبوده  بز پشم از شده بافته نمدي كه آيد مي صوف واژة از شرق در شده پذيرفته
 يونانيان، نمادينة نظام در .)است شده مي او كمال و صوفي رياضت سبب آن خشونت

 است بوده معنوي معلم و دايه نماد -معنوي نظر از چه جسماني، نظر از چه –بز ماده
 خصال جميع داراي مادر بز توصيفات، ناي با. )»بزغاله« ،»ماده بز« ذيل/ 2 :1388 شواليه، :ك.ر(

 و تعليم دايگي، ديگران، معنوي و مادي كردن تغذيه آزادگي، چاالكي، ازجمله ؛مادرانه
   .است...  و ديگران تربيت
 خانه ترك از پيش ؛ اماكند مي ترك را خانه فرزندان، غذاي يافتن براي بز

 خود از) گرگ( بيروني خطرهاي مقابل در بتوانند تا دهد مي آنان به را الزم هاي آموزش
 رود، مي دشمن جنگ به تمام، رشادت با نيز فرزندان خوردن فريب از پس. كنند مراقبت
 مادر بز بافت، اين در. گردد بازمي خانه به پيروزمندانه و دهد مي نجات را ها بزغاله

 اين در بز، كنش. است اشتباه و آلودگي و شائبه هر از عاري و سفيد غايت به شخصيتي
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 آن تقدس حال درعين و مشكالت همة با »مادري« جايگاه تقويت در جهت گفتمان
  .است

 با مترادف نر گرگ نمادها، جهان در. است گرگ شخصيت داستان ضدقهرمان
 مراتب به نر گرگ نمادگرايي .است هرزگي با مترادف ماده، گرگ و وحشيگري

... و  خورشيدي حيوان جنگجو، قهرمان نور، نماد ؛ زيرااست ماده گرگ از تر مثبت
 و درندگي و خشونت هرزگي، شهوت، جنسي، ميل سمبل ماده گرگ ؛ امااست
  .)»گرگ« ذيل /4همان،  :ك.ر(است  گسيختگي لجام

 مشغول خود در خانة ؛ زيرااست مؤنث گرگ رسد مي نظر به ،شده بررسي داستان در
 بام پشت باالي رفت] بزه[« :است زنانه كامالً كنشي سنتي، نظام در كه است »پختن آش«

  :زد فرياد گرگه. پاشيد گرگه آش تو خاك سمش با. كرده بار آش گرگه ديد. گرگه خانة
   »كنه؟ مي خاك از پر منو آش    كنه؟ مي تاپ و تاپ كيه اين

  .)557 /2: 1381زاده،  حسن(
 تقويت را او بودن مؤنث نيز گرگ جسمانيِ و فيزيكي هاي ويژگي ديگر، يسوي از
درحالي ؛شود مي چيره او بر بز و رسد نمي برتري به بز، با تن به تن نبرد درگرگ  .كند مي
 فائق مردي بر زني تن به تن نبرد در نيست ممكن هرگز مردساالر، سنتيِ گفتمان در كه
 مستقيمي بازتاب كه ،مذهبي سنتي تفكر در كه افزود نيز را نكته اين بايد در ضمن 5.آيد
 و زنان ميان پررنگي و مشخص بسيار هاي مرزبندي Tاست يافته عامه هاي استاند در

 نبوده تصور قابل جنس ناهم مبارز دو ميان تن به تن نبرد هرگز لذا و داشته وجود مردان
 ربايد و مي را بز ماده فرزندان كه است ماده داستان گرگ توصيفات، اين با. است
  . خورد مي

 متحمل فرزندان معاش تأمين پي در كه خانواده نجيب مادر ابةمث به بز بافت، اين در
 قرار گرگ مقابل در را دارد، مادرانه نيكوي و مقدس خصال جميع و شود مي رنج
 كالم يك در و گسيخته لجام جنسي ميل هرزگي، خشونت، از نمادي مثابة گيرد كه به مي

 )ندارد جا خانوادگي نظام در و كند مي زندگي تنها گرگ كه نظر اين از( »نانجيبي«



 1394 پاييز و زمستان، 6، شمـارة 3 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

12 

 »تجرد در زندگي« و »خانوادگي زندگي« تقابل متن، در موجود گفتمان بنابراين، 6؛است
  . گذارد مي نمايش به را

 ؛گيرد نمي قرار بز آزاري بي مقابل در گرگ خويي درنده نيز، متقابل هاي كنش در
 از صيانت در او شادتر و بز مادرانگيِ و سويك از گرگ درندگيِ ميانِ تقابل، بلكه

 ،نيز دارند آن در ريشه ها كنش كه متقابل هاي موقعيت. است ديگر سوي از خانواده
 موقعيت، اين در. است خانواده جمع در زندگي/ تجرد در زندگي ،شد گفته كه همچنان
اقتضاي به بز خشونت و) شهواني و نفساني( او طبيعت اقتضاي به گرگ خشونت 
  . شود مي توجيه و تعبير) متعهدانه و عاطفي( خانواده به او تعهد و مادرانگي
 بز نفع به مثبت گيري جهت دربارة راوي بيانگر موضع پنهان و آشكار هاي قرينه

 و خانواده كه است جامعه عرف و فرهنگ بر مبتني شك بي گيري جهت اين. است
 مغضوب و دمطرو تجرد در زندگي و مقدس، و پسنديده و مقبول خانوادگي، زندگي
 در نيز) باشد خورده فريب و خام نااهل، اگر حتي( فرزند از حمايت و مادرانگي. است
 و مذهبي بستر قطع به و است بوده حمايت مورد و پسنديده همواره جامعه، عرفيِ نگاه

 وجود نيز ديگر اديان در و نيستمنحصر  اسالم به آموزه اين( دارد نيز ايدئولوژيك
 ريشة و دارد وجود هم ديگر ملل فولكلور در داستان، اين كه شد هگفت تر پيش. دارد

  .)ندارد ايراني
 از پر انباني مادر بز. است بالهت/ زيركي تقابل اين داستان، بافت در ديگر تقابل

 بر مبتني متعهدانة معاملة يك در و دهد مي چاقوتيزكن به سرشير و ماست و شير
 بينديشد آنكه بي گرگ درمقابل،. كند تيز ار هايش شاخ خواهد مي او از صداقت،
 هايش دندان تا دهد مي دالك به باد از پر انباني خواهد شد، آشكار زودي به اش ناراستي

 چيزي »اي پنبه دندان« جز گرگ، براي پرنفاق معاملة اين نتيجة است بديهي. كند تيز را
 كنشي ،او خدشة بي و سفيد شخصيت تقويت راستاي در ،بز كنش بنابراين، ؛نيست
 و سياه شخصيت تقويت راستاي در ،نيز گرگ كنش و صادقانه و متعهدانه و زيركانه
  . است ناراست و ابلهانه كنشي ،او تاريك
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 مادة گرگ با مادر بزِ ميان نبرد كه دهد مي نشان متني درون هاي تقابل بررسي حاصل
 نانجيبِ زن با خانواده يبنج زنِ ميان نبرد خود، كلي شكل در خانواده، بي و تنها
 مذهبي، و عرفي اخالقي، هاي گذاريارزش در كه پيداست ناگفته و است خانواده بي

  . پيروز هستند همواره مادر و نجابت
 زني نيز را راوي توان مي صورت اين در و باشد زنانه تواند مي گفتمان اين ،ازسويي

 گفتمان نوعي ديگر، سوي از ؛ساخته است مادري مقام تجليل در داستاني كه دانست
 محافظ و خانه در چارچوب نجيب، و را زن كه هست نيز سنتي نوع از مردانه غالب
 آل ايده زن از كه باشد مردي است ممكن راوي صورت، اين در و پسندد مي خانواده كيان

  .پردازد مي  قصه خود آرمانيِ و
 »هوو« دو از نمادي را ماده گرگ و مادر بزِ است ممكن شناسانه، روان ديدگاه در
 متالشي را خانواده كيان و بربايد خانه از را »فرزندان« دارد قصد گرگ ؛ زيرادانست
 در گويي. كند مي حفظ را خانواده اركان و ددر مي را او شكم رشادت با بز اما ؛نمايد
  .شود مي  رانده »اول زن« سوي از هرحال به كه است »دوم زن« گرگ معادله، اين

  :1 جدول
 منفي مثبت

 گرگ بز

 تنهايي به زندگي خانوادگي زندگي

 خشونت و خويي درنده نجابت

  ناراستي و بالهت  صداقت و زيركي

  داستان بلبل سرگشته. 2-2-5
 هاي»تيپ« بر مبتني عامه، هاي داستان از بسياري مانند نيز سرگشته بلبل داستان

 فولكلور، هاي داستان تمام بلكه ،شتربي در »نامادري«. است سپيد و سياه شخصيتي
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 نشان بلكه حضور، نشان نه وي. است ويرانگر و بدخلق حسود، نامطلوب، شخصيتي
 قرار آغاز در اگرچه و يابد مي حضور امكان »مادر« غياب در فقط ؛ زيرااست غياب
 كردن خنثي و خاموش با عمل در پركند، را مادر جاي مادرانه، هاي كنش انجام با است
 دست خشونت با توأم اقتدار به كند و مي حذف صحنه از را) مرد فرزندانِ( رقبا پدر،
  . است نامادري/ مادر تقابل سرگشته، بلبل داستان تقابل ترين اي پايه بنابراين .يابد مي

 بسياري ؛ زيراالگوهاست كهن ترين بنيادي از يكي مادر الگوي كهن يونگ، اعتقاد به
 ممكن خود مثبت شكل در مادر الگوي كهن. گيرد مي دربر را الگوهاي ديگر از كهن
 شكل به خود منفي شكل در و ، ... و مادربزرگ دايه، پرستار، مادر، شكل به است

 يونگ، :ك.ر( شود نمودار... و  تابوت يا گور افعي، يا مار ساحره، و جادوگر نامادري،
  .)سوم فصل: 1352

 كه بودند شوهري و زن يك .نبود يكي بود يكي« :شود مي آغاز عبارت اين با داستان
  ).1/42: 1387صبحي، (»  ...داشتند  مي دوست را همديگر و بودند مهربان هم با خيلي

 سرور و گرمي موجب كه تصوير شده خلق خوش و مهربان شخصيتي داستان مادر
 گونه اين و وارد صحنه به نامادري مادر، درگذشت از پس. است خانواده زندگي

 چشم جلوِ هم را پدر و انداخت پدر چشم از را ها بچه] نامادري[« :شود مي صيفتو
 يك به هر شب و گذاشت باالتر هم اينجاها از را پاش. كرد »اولولو« يك دختر و پسر
 ).همانجا(»  ...انداخت  مي راه غوغا و جنجال بهانه،

 هاي تقابل طريق، اين از. است آشوب و تفرقه و اختالف ايجاد نامادري، روش
 و پسر و پدر، ميان تقابل: شود مي ايجاد داستان در ،اند نداشته وجود ابتدا از كه ،ثانوي
 مثبت كفة در را پسر توان نمي ،)پدر/پسر( نخست تقابل در. دختر و نامادري ميان تقابل
 اينكه مگر شود؛ نمي صادر او از مفيدي و انساني اخالقي، كنش هيچ ؛ زيرانشاند ترازو
 ديگر تقابل اين در. گيرد قرار پدر رحميِ بي و سبعيت مقابل در او) انفعال و( لوميتمظ
 عموم روال به و گيرد مي قرار ظالم مقابل در مظلوم بلكه پدر، مقابل در پسر نه

  7.گردد مي منكوب ظالم، و پيروز مظلوم، درنهايت عامه، هاي داستان
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 »مالباجي« داناييِ به اتصال با دختر. گيرد مي شكل نامادري/ دختر ميان ديگر تقابل
 بناحق خونِ و غلبه نامادري بر سازد مي قادر را او كه يابد مي دست معرفتي به

  . كند احيا را برادر شدة ريخته
 سمبل عامه، هاي داستان در مذكر و مؤنث شكل دو هر در »مال« شخصيت

 حل در ديگران به كه داند مي ها چيزهايي داستان اين در مال 8.است دانايي و خردمندي
 كه آموزد مي دختر به مالباجي نيز، سرگشته بلبل داستان در. كند مي كمك مشكالتشان

 جاويدان ورد آن بر روز چهل كند و دفن گلي درخت زير را برادر هاي استخوان
 بازگشتة روانِ درواقع كه خيزد برمي بلبلي گل درخت از ،روز چهل از پس. بخواند
 رسيدنِ كمال به و پسر شدنِ قرباني داستان، اين گيري شكل در مهم نكتة .است برادر
 براي بركاتي كه است مقدسي مرگ درواقع مظلومانه شدنِ قرباني اين. است دختر

 نابودي و رسوايي به و دارد پي در بدكاران براي جدي خطري و نيكوكار بازماندگانِ
   9.انجامد مي آنان

 ؛ زيرايابد مي دست  كمال به شكيبايي و استقامت با دختر سرگشته، بلبل در
 معترض موجودي اگرچه او. نيست خاموش و منفعل برادرش برخالف دختر شخصيت

 و پدر هم كند، مي احيا را برادر خون هم هياهو، هيچ بي و بردباري با نيست، متخاصم و
  .رهاند مي آنان دست از را خود هم و سازدمي نابود و رسوا را ستمگر نامادري
 استقالل روال درواقع دارد، نامادري بدكاري بر كه تمركزي همة از فارغ داستان اين
 دوست را يكديگر كه مادري و پدر نظر زير نازپرورده دخترك. 1( زن يك زندگي
 شكيبايي با كه دختركي. 3 است؛ نامادري سلطة تحت كه يتيمي دخترك.2 دارند؛

 به ديگر شكلي به را او جاويدان ورد روز چهل با و كند مي دفن را برادر هاي استخوان
 نيمة بروز هرچند نامادري، الگوي كهن ؛ زيرا10كند مي روايت را) .گرداند مي باز زندگي
 كمالِ موجب و دارد در خود نيز را مادري دهندة پرورش جنبة است، مادر تاريك

 جهان در. باشد مراهه مصيبت و رنج با رشديافتگي اين؛ اگرچه شود مي فرزندخوانده
 همين به و است انتقال قابل دختر به مادر از فقط بلوغ، و پختگي اين الگويي، كهن
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 قرباني دختر كه نبود ميسر مثال براي( ندارند جايي جابه قابليت داستان، اركان سبب
  .)سوم فصل: 1390 استيس، :ك.ر( )بگيرد را او خون انتقام پسر و شود

 هم و) دختر( قهرمان هم كه رسد مي نظر به زنانه گفتماني درمجموع، سرگشته بلبل
) پسر و پدر( داستان مذكر هاي شخصيت. هستند مؤنث آن در) نامادري( ضدقهرمان
  . شوند مي تسليم ستمگر، زنِ سلطة زيرِ كه اند نامقاوم و خرد كم منفعل، موجوداتي

  :2 جدول
  منفي  مثبت
  نامادري  مادر
  پدر  پسر
  نامادري  دختر

  گيري نتيجه
 ساده ظاهر پسِ در و بازارند و كوچه عاديِ مردمان دل از برآمده متوني عامه هاي داستان

 بررسي با. نمايند بازمي را مردمان نيازهاي و ها آرمان آرزوها، خود، پسند عامه و
 فرهنگي، فكري، هاي مايه درون از برخي به توان مي ها داستان اين هاي ساخت ژرف

 هاي تقابل اساس بر بيشتر ها داستان اين .يافت مردم دست جتماعيا و عقيدتي
 دهندة نشان درواقع متني ي درونها تقابل. گيرند مي شكل و شوند ميريزي  پايه متني درون

 متوني خالف و هاست شخصيت ايدئولوژيكي و اجتماعي فكري، ذهني، هاي درگيري
 ديگر، عبارت به. اند صادق خود ارگفت در دارند،) شكني شالوده( واسازي قابليت كه

 چارچوب در و راستگو هستند خود دروني هاي تقابل بازنماييِ در عامه هاي داستان
 هر خصوصيات دريافت براي كه معنا بدين گنجند؛ مي »خود ضد با چيز هر شناساييِ«

 و تضاد در چيز آن كه كرد بررسي بايد)  ... مفهوم و شخصيت، موقعيت، شيء،(چيز 
 و ،»زن« مقابل در »مرد« كه است چارچوب اين در. گيرد مي قرار چيزهايي چه با ابلتق
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 سنتي تفكر در ها تناقض و تضادها اين البته. يابد مي معنا »نامادري« مقابل در »مادر«
 شويم، مي تر نزديك پسامدرن و مدرن دورة به هرچه و اند بوده تر پررنگ و پاياتر
 در سبب همين به. گيرد را مي انعطاف غيرقابل و پايا هاي تقابل اين جاي گرايي نسبي

 ها آن ساخت ژرف بررسيِ و ها تقابل اين به توجه عامه، و سنتي هاي داستان بررسي
  . نمايد مي ضروري متن تحليل براي و شود مي متن پنهان و آشكار معانيِ تدقيقِ موجب
 از را خود شخصيتي، هاي تيپ از گيري بهره با راوي بررسي، مورد داستان دو در

 زنِ تيپِ فداكار، مادرِ تيپِ از ؛ زيرااست ساخته نياز بي جزئي و دقيق پردازي شخصيت
 در سرشاري فرهنگيِ -عاطفي بار و فراوان مفاهيم... و  نامادري تيپِ خانواده، بي و تنها
 هاي تيپ اين با برخورد بدو در و كرده رسوب مخاطبان تاريخي حافظة و ذهن
 بيشترين روايتي، كُد كمترين ارائة با بنابراين ؛شود مي بازخواني و بازيابي صيتيشخ

 ذهن در ها شخصيت شود و مي ايجاد راوي با مخاطب همراهي و همدلي ميزان
 مخاطب به كوچك سرنخي دادن با راوي روش، اين در. بندند مي نقش مخاطبان

 منفي يا مثبت دربارة را او ،)تاس فرهنگي و گفتماني چارچوب همان در كه مخاطبي(
 هاي قضاوت با را او هاي داوري پيش سازد و مي داستانهم خود با ها شخصيت بودن
  . كند مي همساز خود

... و دروغ/ صداقت بالهت،/ زيركي نامادري،/ دختر پدر،/ پسر نامادري،/ مادر تقابلِ
 و مثبت كفة در را اول خشب ها، تيپ اين از مخاطبان ذهنيتيِ هاي زيرساخت به توجه با

 آنكه از بيش قضاوت، اين و دهد مي قرار ها آن قضاوت منفيِ كفة در را دوم بخش
 امكانات همة گرفتن كار به با راوي. است ايدئولوژيك و فرهنگي باشد، طبيعي و بديهي
 نظر مورد نتيجة حصول براي را چيز همه داستان، اجزاي همة كردن بسيج با و روايتي
 نتيجة اثبات جهت در واراندام پيوندي با روايت، اجزاي همة لذا و كند مي راهمف خود
 - است حاضر مخاطبان ذهن در عقيدتي و فرهنگي بستر پاية بر كه -معلوم پيش از

 و كرد وارونه را ها تقابل توان نمي عامه هاي داستان در رو، اين از .كنند  مي حركت
 متنيِ درون هاي تقابل در عامه هاي داستان. ه دادارائ متن از شكنانه شالوده خوانشي
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-فرهنگي بنيادهاي توان مي ها تقابل اين واكاويِ با ؛ امااند صادق بيشتر خويش
  .دريافت را متن ايدئولوژيك

  ها نوشت پي
  .است شده ترجمه نيز واسازي و شكني ساخت به .1
 بسيار زباني، معرفت پاية و مبنا نوانعبه (Binary Oppositions) دوگانه هاي تقابل درك البته. 2

 و لفظ هيوال، و صورت عرض، و جوهر بحث( شده بود مطرح نيز ارسطو و افالطون آراء در تر قبل
 بر بعدها كه بود بشري معرفت در ثنوي نگرش نوعي گذار ارسطو، پايه هاي انديشه در... و  معنا

  ).16- 15:  1382 امامي،: ك.ر) (گذاشت تأثير نيز ها جزاين و ادبيات
3. Undecidability 

 اين. كنند مي تقويت و تأييد را آن و پيروي خاص انديشة و ايده يك از كه معنا اين به ايدئولوژيك .4
 .ندارد مذهبي و ديني بارِ لزوماً كلمه

ان ها همواره مردان در نبرد بر زن هاي عاطفي و خانوادگي، بلكه در تمام گفتمان گفتمان در تنهانه .5
نيز در نبرد گردآفريد و سهراب،  شاهنامهاند، براي مثال در يك گفتمان حماسي مانند  برتري داشته

شود و با مكر و فريبِ  تن با سهراب مغلوب مي به گردآفريد با همة چاالكي و زورمندي، در نبرد تن
 .رهاند زنانه خود را از چنگ او مي

) »بز زنگوله پا«صبحي مهتدي از اين داستان با عنوان  همچون روايت(هاي داستان  در برخي روايت .6
  .گرگ نيز صاحب فرزنداني است

  .هاي بسيار در ادبيات جهان دارد اي است و نمونه هاي اسطوره شدن پسر به دست پدر، از كنش كشته. 7
كودك ها مالباجي زن بدخواهي است كه  ازجمله در برخي داستان ؛البته استثناهايي نيز وجود دارد .8

 .كند كند تا مادر خود را بكشد و پس از مدتي، خود با پدر كودك ازدواج مي داستان را تحريك مي

خون «ملل سابقه دارد و به  ههاي عام در داستان... باز رستنِ خون ناحق به شكل گل، پرنده، تپه و  .9
: ك.ر(است  مايه ندروهايي از همين  مسيح، گونه سياوش و حتي عيسي  داستان. مشهور است» سبز

  .)261-253/ 1: 1381زاده،  حسن
براي اينكه دخترك به بلوغ فكري برسد . شناختي نيز قابل تحليل استاين داستان از ديدگاه روان. 10

پنجه نرم كند و پس از تحمل مشقات  و دست» مادر وحشي«جدا شود، با » مادر بسيار خوب«بايد از 
ن بالغي شود كه چيزهاي بسياري آموخته و قادر به تشخيص روحي و روانيِ بسيار، تبديل به ز
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الگو در اين داستان قابل مشاهده و بررسي است  تمامي عناصر اين كهن. مصلحت خويش است
  .)114 - 104: 1390استيس، : ك.ر(

  منابع
  .مركز نشر: تهران. 6 چ. متن تأويل و ساختار). 1382( بابك احمدي، -
 هايي قصه و ها افسانه: دوند مي ها گرگ با كه زناني). 1390( پينكوال كالريسا استيس، -

  .پيكان: تهران. موحد سيمين ترجمة .وحشي زن الگوي كهن دربارة
: تهران. طاهري فرزانه ترجمة. ادبيات در ساختارگرايي بر درآمدي). 1383( رابرت اسكولز، -

  .نشر مركز
  .رسش: اهواز. ادبي ليلتح فرايند در شكني ساخت). 1382( نصراهللا امامي، -
 چ. يوسفي آذر ترجمة. زنان شناسي روان و اي اسطوره نمادهاي). 1386( شينودا جين بولن، -

   .زنان مطالعات و روشنگران: تهران .4
  .نيلوفر: تهران. 3ج. ايران در كوتاه داستان). 1390( حسين پاينده، -
 .2 چ. اي بدره فريدون ترجمة .پريان هاي قصه شناسي ريخت). 1386( والديمير پراپ، -

   .توس: تهران
   .مركز نشر: تهران .2 چ. يزدانجو پيام ترجمة. كريستوا دريدا، لكان،). 1385( مايكل پين، -
 فاطمه و زاده حسين مازيار ترجمة. معاصر ادبي نقد هاي نظريه). 1392(لوئيس  تايسن، -

   .نوين قلم حكايت و مروزا نگاه: تهران .2 چ. پاينده حسين سرپرستي به. حسيني
  .بقعه: تهران .ج 2. زندگان افسانة ).1379( عليرضا زاده، حسن -
). مقاله مجموعه( ادبي مطالعات و گرايي پساساخت گرايي، ساخت). 1388(فرزان  سجودي، -

   .مهر سورة: تهران .2 چ
 چ. مخبر عباس ترجمة. معاصر ادبي نظرية راهنماي). 1377( ويدوسون پيتر و رامان سلدن، -

  . نو طرح: تهران .2
 سودابه تحقيق و ترجمه.  ...و  رسوم رؤياها، اساطير، نمادها، فرهنگ). 1388( ژان شواليه، -

   .جيحون: تهران .3 چ. فضايلي
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. ج 2. رامسري صالح ليما اهتمام به. صبحي هاي قصه). 1387( اهللا فضل مهتدي، صبحي -
  .معين: تهران

. ايراني داستان در ها غربي و غرب تصوير: ايراني در آيينة). 1393( ضامحمدر پرور، قانون -
  .تيسا: تهران. زاده نجف مهدي ترجمة

  .نگاه: تهران. داوران ناصر ترجمة. نقد و ادبيات هاي نظريه). 1389( برنا موران، -
   .مركز: تهران .2 چ. يزدانجو پيام ترجمة. شكني شالوده). 1388( كريستوفر نوريس، -
نو  ادبي نقد. باراني عباس ترجمة. »متن واسازي و دريدا ژاك«). 1383( راجر وبستر، -

: تهران). 1373 زمستان .4ش .1س(ارغنون  فصلنامة مقاالت گزيدة) مقاالت مجموعه(
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