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  چکیده 

ها در دنیای ادبیات کودک از جایگاهی خاص برخوردار هستند؛ چراکه عالوه افسانه
ه هایی کی تخیل کودک، به کمک نمادها و کنایهی سرگرمی و کمک به قوهبر جنبه

های درونی، در دل خود دارند، به ذهن ناخودآگاه کودک نفوذ کرده و بسیاری از تنش
 الؤسکنند و به برادری را تسکین داده، درمان می های خواهر وهای ادیپی، رقابتعقده

دهند. عالوه بر این، راهکارهایی برای زندگی و مقابله با پاسخ می کودکی جنسی ها
ی پژوهش حاضر، نگاهی است از دریچه دهند.مشکالت پیش رو نیز ارائه می
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های درمانی جدید، ازجمله به وقوع پیوست. روش ،2و کارل گوستاو یونگ 1فروید
هایی بودند که توسط این روانشناسان مورد استفاده قرار هیپنوتیزم و تداعی آزاد، روش

ناسی، شی علم رواننوین فروید در زمینههای یافتهبا  ،ل قرن بیستیدر اواگرفتند. می
شناسی را متحول ساخت. روان، علم ایگونهی وجود گذاشت و بهی پا به عرصهکاوروان

دار این روش درمانی شناخته طالیه ،شناسی نوینپدر علم روان ،فروید ،بدون شک
شناسی کودک پرداختند که از شناسان پیرو این مکاتب، به روانبرخی از روان. شودمی

 کرد. ، اشاره3توان به برجسته ترین آنان، یعنی برونو بتلهایممیان پیروان مکتب فروید، می
به چاپ رسید، از نمادهایی که در خواب  1۹۰۰که در سال تعبیر رؤیا فروید، در کتاب 

ای زبان ناخودآگاه فرد هستند، سخن به میان آورد. پس از وی، از گونهوجود دارند و به
این نمادها برای تعبیر ذهن ناخودآگاه استفاده شد. بتلهایم با پیروی از مکتب فروید، در 

ا و نیازهای هبا درنظرگرفتن بیماری ،ها(های پریانی )افسون افسانهروانکاوی افسانهکتاب 
سازی، اصل واقعیت و اصل لذت، تأثیر ، نیاز به همبستهی ادیپکودکان، همچون عقده

کند. وی در این اثر ودکان مطالعه و بررسی میکروی های ملل را بر روان درمانی افسانه
توانند از ها وجود دارند، چگونه میر و نمادهایی که در این افسانهدهد که عناصنشان می

های کودکی را کاهش داده و مسیر و رفتار ها و ترسها، نگرانیطریق ناخودآگاه، استرس
گونه احساسات به کودکان نشان دهند؛ درواقع، این اثر راهنمایی درست را در برابر این

کدام افسانه را چگونه و در چه سنی برای کودک  ها کهاست برای والدین و آگاهی آن
 د.شناسی مفیدی به همراه داشته باشعالوه بر سرگرمی کودک، تأثیر روان تعریف کرده تا

چه به منظور سرگرمی مورد توجه  و باز ادبیات کودک چه به منظورآموزشراز دی
 مادرانه پا به دنیایهای کودکان با شنیدن الالییکنون، از گذشته تاهمگان بوده است. 

یات ادب» یابند.پرورش می آشنا شده و با ادبیات ،مختلف طرقگذارند و به ادبیات می
شفاهی کودکان به ادبیات داستانی و غیرداستانی تقسیم می شود. ادبیات داستانی شامل 

هایی گونه ،و ادبیات غیرداستانی بودهمتل، افسانه، قصه و حکایت  :هایی همچونگونه
(. در گذشته، 11: 13۷۹، محمدی و قائینی« )گیردرا در بر میچیستان  و نند الالیی، ترانهما

ی های شبانهصورت مکتوب درآیند، در بزمها، پیش از آنکه بهها و افسانهداستان
ته های کودکان وجود نداشبندی برای قصهشده و البته، هیچ دستههای کهن نقل میداستان

                                                           
1. Sigmund Freud  
2. Carl Gustave Jung  
3. Bruno Bettelheim     
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های ها داستانی خود، از میان این قصهل، کودکان با ذوق و قریحهاست؛ به همین دلی
ی درآمدی بر فلسفهکردند. مرتضی خسرونژاد، در کتاب شان را انتخاب میمورد عالقه

کند که ادبیات کودک، با معنای نوین آن، تنها یک به این نکته اشاره می ،ادبیات کودک
ی ی اخیر، عده(؛ اما خوشبختانه در دو دهه1۴: 13۸2سده عمر دارد )نک: خسرونژاد، 

یار از ادبیات توجه بس ی ادبیات کودک، به این گونهزیادی از محققان و نویسندگان حوزه
را به عنوان هدف ادبیات کودک در نظر « تباط با کودکایجاد ار»اند. خسرونژاد، داشته

توان گفت ازآنجا که کودک همواره تمایل دارد در (؛ بنابراین می۴2گیرد )نک: همان: می
تواند با کودک ارتباط برقرار کند، اثری است که بتواند او دنیایی خیالی سیر کند، آنچه می

های پروری کند و عالوه بر آن، دغدغهدارد، خیال را به دنیای خیالی ببرد تا هر اندازه تمایل
 وی را نیز کاهش دهد. 

 ؛دنترین نوع ادبیات شفاهی کودک باشغنی ،هارسد افسانهدر این میان به نظر می
بلکه  ،شوندی تخیل کودک میتنها با داشتن عناصر جادویی باعث پرورش قوهچراکه نه

ها را نیز پیش روی او نشان داده و راه مبارزه با آنهای زندگی را به انسان فراز و نشیب
ها و با نفوذ به ذهن ناخودآگاه کودک بسیاری از ترس»دهند. عالوه بر این، قرار می

« سازندی جدید سنی آماده میهای او را کاهش داده و برای ورود به مرحلهنگرانیدل
ره در خطر فراموشی قرار دارد و ی ادبی ارزشمند، هموااین گونه(. 13: 13۸۹ )بتلهایم،

ها به صورت مکتوب درآیند؛ برای مثال صادق هدایت، همیشه تالش شده تا این افسانه
صبحی مهتدی، احمد شاملو و انجوی شیرازی، ازجمله کسانی هستند که در این راه قدم 

ها نهی اخیر نیز، بسیاری از افسا(. در دو دهه11۴: 13۹3ایاغ، اند )نک: قزلگذاشته
 گونه از ادبیات کودک شده است. ای دوباره به اینبازنویسی و توجه

 وجود دارد که« ربادژ هوش»ای منظوم و البته ناتمام، با نام ، افسانهمثنوی معنویدر 
های ظهر جمعه در رادیو و در دفتر ششم آمده است. صبحی مهتدی بنیانگذار قصه

صورت قصه در کتابی با همین نام ی ایرانی، این افسانه را بهشدهگوی شناختهقصه
نمادهای موجود در این افسانه را با  بازنویسی کرده است. در این مقاله، سعی داریم

سی تطبیق دهیم، به برر هاافسون افسانهشده توسط بتلهایم، در کتاب نمادهای بررسی
های ایرانی نیز، نمادها و ها بپردازیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا در میان افسانهآن

ها جود دارد تا بتوان از آنآورد، وها صحبت به میان میعناصر درمانگری که بتلهایم از آن
 های جدید استفاده کرد؟ منظور پدیدآوردن افسانهبه
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 ی پژوهش. پيشينه۲
رن شک، به تحقیقات فروید در قها، بیهای موجود در افسانهی تحقیق و بررسی نمادپیشینه

ی هدی وی، عناصر و نمادهای سازنگردد. براساس نظریهی تعبیر رؤیا بازمینوزده در زمینه
های جنسی فردی دارد. پس و سرکوب هازدگیهای درونی و واپسخبر از آشفتگی (1)رؤیا

های ای از بروز خواستهها را در رؤیا، اسطوره و افسانه، تعبیر و نشانهاز وی، یونگ این نماد
تند؛ ها پرداخکاوی افسانهی روانها به مطالعهجمعی دانست. بعد از فروید و یونگ، پیروان آن

ای جمعی ، نمادههای پریانیر افسانهتعبیفون فرانز )پیرو مکتب یونگ(، در کتابی با نام 
ها را مطالعه و عناصر و ی زنبورملکههایی چون: او در این اثر، افسانه .ها را بررسیافسانه
 کند. برونو بتلهایم نیز )پیرو مکتبی یونگ تعبیر میالگوهای موجود را طبق نظریهکهن

ر کودکان ها بها و تأثیر )فردی( آنبه بررسی نماد کاربردهای افسون،فروید(، در کتابی با نام 
نیز به  3و گیزا روهیم 2، فرانز ریکلین1پرداخته است. روانکاوان دیگری چون: اتو رانک

 اند.ها پرداختهکاوی و تعبیر افسانهروان
ها ی اخیر، در ایران همانند دیگر کشورها، پژوهشگرانی به بررسی افسانهدر طی دو دهه

( اشاره کرد که در آن سی افسانه 13۹1ی مرادپور )نامهتوان به پایانی مثال میاند؛ براپرداخته
 ی معصومیت و تجربه بررسیی نظریههای تمرکززدایی بر پایهساختبا هدف یافتن ژرف

کاوی افسانه، چه از دیدگاه ی روانشده است. همچنین، تحقیقاتی، گرچه معدود، در حوزه
ی توان به این مقاالت اشاره کرد: مقالهشده است. از این میان، می یونگ و چه بتلهایم، انجام

شناسی و همچنین، مورد بررسی ریخت« ی گنبد سفیدقصه»( که در آن 13۸۹عباسی )
( 13۹۵ی عظیمی و حسینی )کاوانه از دیدگاه یونگ قرار گرفته است. مقالهی روانمطالعه

 کاوی بتلهایم و فروید پرداخته شده است نیزرواندر آن به تحلیل هفت افسانه از دیدگاه  که
صورت صورت جزئی، بلکه بهها نه بههاست. در این مقاله، افسانهیکی دیگر از این پژوهش

اره اند. نگاهی دوبکلی و تنها از لحاظ دارابودن موضوعات مورد توجه بتلهایم، بررسی شده
 دژ یزم است. پژوهش پیِش رو افسانهالهای کهن و غنی در ادبیات کودک، امری به افسانه

اوانه کهای کهن برای نخستین بار با رویکرد روانعنوان یکی از این افسانهرا به رباهوش
جهت با روند داستان، تمام عناصر موجود مطالعه کرده است. در این پژوهش، سعی شده هم

 جزء شوند.بهی بتلهایم بررسی جزءطبق نظریه

                                                           
1. Otto Rank   
2. Franz Riklin   
3. Géza RÓheim    
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 بتلهایم. روش برونو ۳
در دانشگاه وین به تحصیل  ،تباراتریشی یهودیآمریکایی کاوروان ،برونو بتلهایم

های نازیسم درجنگ جهانی شناسی پرداخت. پس از اسارت در کمپی و روانکاوروان
ی ی خود را در زمینهبه شیکاگو رفت و تحصیالت و حرفه 1۹3۹دوم، در سال 

 1۹۶۹که در سال  تو خالی یقلعهیکی از آثارش با نام  در شناسی تربیتی ادامه داد.روان
ی اوتیسم کودکان بیان کرد. های خود را دربارهتئوری ،به زبان فرانسه به چاپ رسانید

انکاوی رو اش در درمان بیماران شناخته شده بود، در کتابدلیل توانمندیبتلهایم که به
ها را در بروز احساسات ، اهمیت افسانهبه چاپ رسید 1۹۷۹که در سال های پریانی افسانه

اش به های درمانیهای آخر عمر خود درمورد تئوریکودکان نشان داد. وی که در سال
 ،رانگیزبشک بحثبیسالگی از دنیا رفت. بتلهایم آثاری ۸۶در سن  ،چالش کشیده شده بود

ک: نجای گذاشت )به از خود  ،اوتیسم و شرایط افراطی یمخصوصاً در زمینه ،اما پیشرو
 .(۸۹: 1۹۹۰ی آگورا، دانشنامه

های پریانی نزد کودک به کمک بتلهایم و اثر توان گفت معنی و جایگاه افسانهمی
و در این مسیر از ا .ی اوج خود رسیدبه نقطه های پریانیروانکاوی افسانهو امعروف 

فروید که برای روانکاوی های کند. نظریههای فروید در تعابیر خود استفاده مینظریه
 : شوندبه سه دسته تقسیم می ،شودافسانه به کار برده می

و  2«خود»، 1«نهاد»ی سازش سه قدرت زندگی روانی فرد، یعنی ها نتیجهافسانه -
  ، هستند.3«فراخود»

ی پرورش و تربیت شخصیت فرد همراه با پیشرفت جنسی از کودکی تا نظریه -
 ی ادیپ.آمدن بر مشکالتی همچون عقدهسالی و فائقبزرگ

های ناخودآگاه؛ جایی که در آن تکامل آرزو و فانتزی نقش ی مکانیسمنظریه -
فانتزی واردشدن به اتاق  مانندکند؛ مهمی را در ایجاد آرزوهای تخیلی بازی می

 .(1: 2۰11بدی، نک: ) «ریش آبی»ی در افسانه ،ممنوعه
سازی تهگیرد. بررسی همبسها کمک میوید در تعبیر افسانههای فربتلهایم نیز از تئوری

ه بر هایی کها و شخصیتگیرد، بررسی افسانهی اول صورت میشخصیت بنابر نظریه

                                                           
1. Id or ça  
2. Ego or Moi 
3. Super ego or Surmoi  
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بررسی اصل واقعیت در برابر  ،ی دوم و در آخرآیند براساس نظریهی ادیپ فائق میعقده
ررسی توان گفت بتلهایم در روند بمی ،ترتیببدین ؛ی سوم استاصل لذت براساس نظریه

 های شیوهی زمینهها به نظریات استاد خود پایبند بوده است و این پایبندی در همهافسانه
ی بتلهایم و ی خود دربارهدر مقاله 1کارن زالن ،برای مثال ؛شودهای درمانی وی دیده می

 ،دگرفتن از فرویبا الهام او»گوید: ی وی از بازی در درمان کودکان این چنین میاستفاده
ا های خود رکند تا اولین گامبیند که کودک از آن استفاده میبازی را همچون ابزاری می

 . (۵: 1۹۹3)زالن، « شناسی انجام دهد در مسیر اکتشافات فرهنگی و روان
 انی با نگاههای پریالبته الزم است به این نکته اشاره کنیم که نگاه بتلهایم به افسانه

ر افسانه و اسطوره را همانند یکدیگر تعبی ،توضیح اینکه فروید ؛استادش متفاوت است
: 13۸۹سگال، نک: ریش است )پهای روانکند و معتقد است اسطوره مخصوص انسانمی

افسانه به رشد شخصیت  ،این در حالی است که در میان روانکاوان فرویدی معاصر .(1۶1
اسطوره را نه استمرار  ،عنوان روانکاو فرویدیبه ،رلوآ ،برای مثال ؛کندفرد کمک می

بتلهایم نیز  .(1۶۷داند )همان: عنوان سهمی در تحول معمولی فرد میبلکه به ،پریشیروان
ریش پافسانه و اسطوره را تنها مخصوص افراد روان ،همانند دیگر شاگردان معاصر فروید

؛ (1۷۰داند )همان: رسیدن فرد میبلوغبهبلکه افسانه را باعث رشد و  ؛داندنمی
های ذهنی ریتوانند درگیتنها میها نهافسانه ،توان گفت بنابر نظر بتلهایممی ،ترتیببدین

توانند مسیر زندگی و چگونگی مقابله با مشکالت بلکه همچنین می ،کودک را درمان کنند
 را برای او روشن سازند. 

توسط شارل  های فرانسوی کهشتر به بررسی افسانهبی هاافسون افسانهبتلهایم در کتاب 
های پردازد. عالوه بر افسانهآوری گردیده، میجمع ،در اواخر قرن هفده میالدی ،2پرو
 هایبتلهایم، افسانه ،همچنین ؛اندو بودهاتوجه  در کانوننیز  3های برادران گریمافسانه ،پرو

ها هده است. بتلهایم به بررسی زبان افسانکرها بررسی ترین افسانهعنوان کهنرا به ۴«بازیل»
 پردازد. های مختلف روانی کودک میثیر آن روی جنبهأو ت

 هایی است برای دستیابی کودک بهحلها به دنبال راهو در میان این افسانها 
 ایجاد تعادل بین اصل ی ادیپ، یافتن خود واقعی،سازی شخصیت، درمان عقدههمبسته

                                                           
1. Karen Zelan 
2. Charles Perrault     
3. Jacob & Wilhelm Grimm (Brüder Grimm) 
4. Basile  
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 ذهنی. هایواقعیت و اصل لذت، دستیابی به بلوغ و کمال و دیگر مشکالت و آشفتگی
ی ن خود به کار گرفته و توضیحاتی دربارهاهای درمانی را برای مراجعو این روشا

ی گانهتنها به دنبال عناصر سهنه ،هانو بتلهایم در این افسانهودهد. برتجربیات خود ارائه می
برای  حلیاست، بلکه به دنبال راه «نهاد، خود و فراخود»یعنی:  ،خودآگاهی نادهندهتشکیل

ها کمک به کودک برای تعمق بیشتر در دنیای درون خویش است. او معتقد است افسانه
سیاری حل بثیر گذاشته و پاسخ و راهأناخودآگاه او ت بر ،بدون اینکه کودک متوجه باشد

ها بدون اینکه مخاطب بخواهد، به افسانه»کنند. از مشکالت را به ذهن کودک القا می
« دکننمنتقل می های مهم راخودآگاه و ناخودآگاه نفوذ کرده و پیامضمیر خودآگاه، پیش

منظور اثبات این ها و بهی انتخاب افسانهی شیوهو همچنین دربارها .(2۷: 13۸۹، )بتلهایم
 د:گویمی ،گیردناخودآگاه صورت می طور کامالً به ،له که روند درمان توسط افسانهأمس

لکه ب ؛ارتباطی با زندگی ظاهری بیمار ندارد ،عموماً ،ای که انتخاب شدهمحتوای افسانه»
سیار ی برابطه ،رسدقابل حل به نظر می غیر ،با مسائل درونی او که نامفهوم و درنتیجه

 .(۵3 )همان:« نزدیک دارد
. ارددالبته باید به این نکته نیز اشاره کرد که نزد بتلهایم تخیل کودک اهمیت بسیار 
د. کنافسانه عالوه بر نفوذ به ذهن ناخودآگاه، کودک را به سمت تخیل نیز هدایت می

گذارد، دنیای خیالی قصه را ها پا به دنیای خیالی درون خود میکودک با شنیدن افسانه
یاری حل بستنها راهوی نه ،ترتیببدین ؛کندپنداری میذاتهم و دکنبرای خود تجسم می

کودک »کند. ی تخیل خود را نیز تقویت میبلکه قوه ،یابدهای درونی خود را میاز نگرانی
 «کندها را حل میبا ورود به دنیای تخیلی با مشکالت خود مواجه شده و در همان جا آن

های کودکانه است که به ناخودآگاه ای هنری از داستانگونهاز طرفی افسانه . (2۹ همان:)
کند. بتلهایم معتقد است: و را درمان میاهای کودک نفوذ کرده و بسیاری از نگرانی

 ثیر روانیأهاست که کودک را مجذوب خود کرده و روی وی تجذابیت هنری این افسانه»
 .(3۷)همان: « دارد

 
 رباهوشدژ ی ی افسانه. خالصه۴

یکی بود، یکی نبود، »کند: را این چنین آغاز میربا هوش دژی صبحی مهتدی افسانه
بود، شهریاری بود. یاری بود، دیاری بود. در خاوران، روزگاری بود. شهری  روزی بود،
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 پادشاهی سه تا پسر داشت که به بزرگی، افروز و به میانی، شهروز و به کوچکی، بهروز
 .(۵22: 13۹1 ،)مهتدی« گفتندمی

های افروز، شهروز و بهروز است که در ابتدای داستان، ی سه برادر با نامداستان درباره
د و در رونگیرند. نزد پدر خود که پادشاه است، میزمین میوگذار در ایرانتصمیم به گشت

ه از رفتن بکند؛ اما ها را بسیار به سفر تشویق میخواهند. پدر آناین باره از او اجازه می
ای مسحورکننده است، بر حذر که دارای قلعه« نگارستان»به نام  شهری در مرز کشور،

رسند، پس های نگارستان میگذارند و زمانی که به دروازهدارد. سه برادر قدم در راه میمی
. شونداز بحث و تردید فراوان، با وجود سفارش پدر، وارد شهر و پس از آن، وارد دژی می

بینند و هر سه نام دارد، بر روی دیوار می« میکوی»دژ، عکس دختر خاقان چین را که در 
آوردن او از قلعه و شهر بیرون آمده و راهی دستشوند و برای بهعاشق صاحب عکس می

روند و یکی پس از ها، پس از طی مسیری طوالنی، به دربار چین میشوند. آنچین می
کنند که با این پاسخ که میکوی خود همسرش را تگاری میدیگری، دختر را از پدر خواس

شوند. ازآنجاکه میکوی دختر زیرکی است، خواستگارانش رو میانتخاب خواهد کرد، روبه
آزماید. درنهایت، از هایی، وفاداری آنان را میدهد و با طرح سؤالرا مورد آزمون قرار می

عنوان نام دارد، به همسری انتخاب و به ترین آنان که بهروزمیان این سه برادر، کوچک
 (.۵3۹: 13۹1؛ ۵۴: 133۶شود )نک: مهتدی، جانشین پادشاه چین معرفی می

 ؛فراوانی عناصر و نمادهای درمانگر است ،کندآنچه در این افسانه جلب توجه می
شایی زگدر این مقاله به رم .شوندها پدیدار میای که از همان ابتدای داستان، نشانهگونهبه

 پردازیم.ها میاین نشانه
 

 . بررسي نمادهای افسانه۵
 ی ادیپ. نماد سفر و عقده۵-۱

د، پدر کننمیکسب اجازه پس از آنکه سه برادر از پدر خود برای سفر  ،در ابتدای داستان
و آشناشدن با دیگر مردمان را  جهانگردیچراکه  ؛کندها را به این کار تشویق میآن

توجه  در کانونها آمده و داند. یکی از عناصری که در بسیاری از افسانهشایسته می
نماد  ،اقعدرو ،چراکه سفر ؛است «سفر» ،بتلهایم و فون فرانز قرار گرفته :کاوانی چونانور

توان ترتیب میبدین ؛شودتلقی میاو ی سفر به اعماق درون فرد و ناخودآگاه و نشانه
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 تاسهای مختلف ناخودآگاه فرد ها، شناخت جنبهفرهنگگفت شناخت دیگران و دیگر 
 کنند. های خود دست پیدا میبه ناشناخته ،با انجام این سفر ،و قهرمان یا قهرمانان داستان

گیرد و آن یدیگر نیز در نظر م یتعبیر ،قابل ذکر است که بتلهایم برای تشویق به سفر
ترک خانه برای »ی ادیپی است. ر از دورهتشویق به دورشدن از خانواده و گذ ،هم درواقع

به معنی پایان خردسالی است. در این  ،های جن و پریکشف جهان خارج در افسانه
 سالهنگام کودک ناچار است فراگرد سخت و سفر درازی را آغاز کند تا به یک بزرگ

 این «سحرآمیزجک و لوبیای »ی در افسانه ،برای مثال ؛(2۶۹: 13۸۹ )بتلهایم،« تبدیل شود
، «هانسل و گرتل»ی یا در افسانه ،کندمادر است که جک را به دورشدن از خانه تشویق می

به گنج )موفقیت( دست پیدا  ،شوند و در آخر نیزدو کودک مجبور به ترک خانه می
شف تنها به کقهرمان داستان نه ،ترتیببدین؛ آورندکنند و آن را نزد پدر و مادر خود میمی

 رسد.یای به استقالل مگونههای ادیپی نیز جدا شده و بهپردازد، بلکه از وابستگیمی خود
با قهرمان داستان است، ناخواسته به شناخت  پنداریذاتحال همکودک که غالباً در 

ی ابد که روزی باید همهیشود و همچنین به این نکته دست میمیتشویق ناخودآگاه خود 
کنار گذاشته و از مادر یا پدر جدا شده و به استقالل برسد. این نماد های خود را وابستگی

هرمان که در آن ق «سه زبان»های مورد بررسی بتلهایم همچون و نشانه در بسیاری از افسانه
که  «یسفیدبرف» یا حتی «دو برادر»شود یا دیدن به جای دیگری فرستاده میبرای آموزش

 شود. دیده می ،شوددر جنگل رها می

 
 ی ناخودآگاهگانه. عناصر سه۵-۲

ای نهگوبه ؛دارند بسیار مهم یاعداد نقش ،یاهاؤها و حتی رها، اسطورهدر بسیاری از افسانه
توان بدون شک گفت که آن عدد می ،ای عددی به کار برده شودکه هر کجا در افسانه

رار ها تککه بیشتر در افسانهی خاص دارد. اعدادی الهأنماد یا نشانه است و اشاره به مس
ها ولهتعداد کوت «سفید برفی» یدر افسانه ،برای مثال ؛عدد سه و هفت هستند ،شوندمی

 بآ و هوا یعنی ،سه عنصر طبیعت دتواند نمایا عدد سه می اشاره به روزهای هفته دارد
یا حتی در  باشد ،فراخود و خود و نهاد یعنی ،ی ذهن انسانجنبه نماد سه یا ،خاک و

هایم به بررسی عدد سه با تعبیر یک در برابر دو )کودک در لبت «سه پر» یبررسی افسانه
 پردازد. می برابر پدر و مادر(
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توان دو تفسیر برای این عدد در نظر گرفت که البته یکی بر دیگری در این افسانه می 
اره بپردازیم به این نکته باید اشغالب است. در ابتدا و پیش از آنکه به بررسی این عدد 

برای  ؛از زندگی آنان داردخاص ای ها نام قهرمانان داستان اشاره به جنبهکنیم که در افسانه
 دانیم که سیندرال )دختر خاکسترنشین( همیشه در حال نظافت است. در داستانمثال می

نگ لغات معین، نیز اسامی قهرمانان زیرکانه انتخاب شده است. در فره رباهوش دژ
به معنای  «بهروز»به معنای رود بزرگ و  «شهروز»ی آتش، به معنای فروزنده «افروز»

مل در أبنابراین با کمی ت (؛۶2۴و 1۸۸، 111: 13۸۶معین، نک: اختر آمده است )خوش
ار و ی رفتتوان دربارهراحتی میتر بهتر و کوچکخصوص نام برادر بزرگبه ،هااین نام

 حتی سرنوشت این سه برادر پیشگویی کرد. 
ای ی برکاوروانعنوان بنیانگذار علم پردازیم؛ فروید بهحال به بررسی عدد سه می

به  «نهاد»ها در تمام انگیزش«. فراخود» و« خود»، «نهاد»گیرد: ذهن سه جنبه در نظر می
کند گونه اطاعت از جامعه عمل میبه طور کامالً خودکفا و بدون هیچ . نهادآیدوجود می

نهاد بر اصل لذت عمل  ؛ درواقع،شودها در این قسمت انباشته میزدگیو تمام واپس
ین بخود شود. انجام می «خود»توسط  ،مام فشارهای وارده توسط اجتماع به فردتکند. می

جود راب به وکند و اگر نتواند تعادل به وجود بیاورد اضطگری مینهاد و فراخود میانجی
بعد از فراخود ی دیگر ذهن است. تر از دو جنبهعاقل «فراخود»رسد به نظر میآید. می

نگهبان سعی  مانند یک و آیدی ادیپ )پس از هفت سالگی( به وجود میی عقدهمرحله
 روید، فنک: اند )و به همین دلیل همیشه با یکدیگر در تنش کند نهاد را کنترل کندمی

13۴۹ :۹۹).  
ی ذهنی ی این سه جنبهتوان سه برادر را نمایندهمی رباهوش دژی در روند افسانه

 کردنپس از رسیدن به نگارستان، هنگامی که سه برادر در حال بحث برای مثال ؛بدانیم
 ؛ٰ  است «نهاد»ی تر نمایندهتوان گفت که افروز برادر بزرگبرای ورود به شهر هستند، می

: به دست آوردممنوع است را آنچه  خواهدمیدهد و چراکه به ندای غرایز خود گوش می
کنم این همان شهری باشد که پدرمان گفته، آن شهر باید شهر خرابی باشد، گمان نمی»

برادر  .(۵23: 13۹1)مهتدی، « این شهر به این قشنگی و آبادی را حیف نیست آدم نبیند
ان نظر دو برادر دیگر دارد و اگر او نباشد تنش و جدایی بین دوم شهروز همیشه نظری می
جا ما که تا این»ست: ناد «خود» ینماینده تواناو را میپس  ؛آیددو برادر دیگر به وجود می

ایم، بد نیست تا دم در دروازه برویم و از همان بیرون نگاهی به توی شهر بکنیم و آمده
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 و تمایل داردکه به تبعیت از حرف پدر را هروز و در آخر ب .(۵22)همان: « برگردیم
رادر تر از دو بتر و زیرککند که عاقلدرنهایت نیز ثابت می و ،استافروز  نظرش مخالف

باید سفارش پدر را پیش چشم »در نظر گرفت:  «فراخود»عنوان توان بهدیگر است، می
کر البته شایان ذ .)همان(« برگردیمآنکه نگاهی به شهر بکنیم، از همین جا بیاریم و بی

ه طور کهمان ؛است که این سه برادر بدون یکدیگر قادر به ادامه ی سفر خود نیستند
« خودخود و فرا و نهاد»بتلهایم معتقد است تنها با همبستگی کامل شخصیت و همراهی 

 .(12۵: 13۸۹بتلهایم، نک: شود )پذیر میاست که دستیابی به موفقیت امکان
 
 سازی شخصیت. اصل همبسته۵-۳

پردازد اصل همبستگی و همسازی در شخصیت است. یکی از اصولی که بتلهایم به آن می
اند. اگر انسان آگاه همواره در حال کشمکشدبا این توضیح که سه عنصر اصلی ناخو
ه تن ندهد و ب «نهاد»کرده و تنها به حاکمیت  بتواند میان این سه عنصر تعادل برقرار

 ی کافی ببرد. یکی ازبهره «خود» تواند از استعدادهایمی ،توجه کند «فراخود»تقادات ان
در کتاب برادران گریم است. در این  «ی زنبورهاملکه»های مورد بررسی بتلهایم، افسانه

رسند که در آن همه روند. در سفر خود به قصری میقصه سه برادر به سفر دور دنیا می
ن گذارد که اگر آها میی آنموریتی بر عهدهأشده است. پیرمردی مچیز به سنگ تبدیل 

ها نیز به سنگ تبدیل خواهند شد. برادر اول و دوم درستی انجام ندهند آنموریت را بهأم
تر توان سرنوشت برادر کوچکرسد که میشوند. این گونه به نظر میبه این وضع دچار می

که یینجااست و از آیش خو «خودِ»اما ابله که پیرو  ؛ی کردبینشود، پیشرا که ابله نامیده می
بار حیوانات به کمک او آمده و در  ها کمک کرده، اینها، زنبورها و مورچهقبالً به اردک

 شوند. با او همراه می موریتأانجام م

 ربادژ هوشدر  ،تربرادر بزرگ ،و افروز «ی زنبورهاملکه»تر در دو برادر بزرگ
های نهاد مقاومت کنند. برادر دوم توانند در برابر انگیزشهستند و نمی «نهاد»ی نماینده

 «خود»ی نماینده« ی زنبورهاملکه»در  «ابله»ی ایرانی و همچنین یعنی شهروز در افسانه
کند. از دستورات این عنصر پیروی می ؛ زیرا اواست «فراخود»ی نمایندهنیز بهروز  .هستند
ن سه عنصر باید مکان خاص خود را پیدا کنند و هر کدام باید در است که ای واضح
لهایم به آنچه بتتوانیم میخاص خود استفاده شوند. تنها در این صورت است که  جایگاه
کند یعنی ایجاد تعادل میان این سه بخش سازی شخصیت یاد میعنوان همبستها از آن ب
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 فرمانروای شخصیت خویشدر این حالت و، ا یبنا به گفته .ناخودآگاه، دست پیدا کنیم
نک: است )فرد های جن و پری به پادشاهی رسیدن در افسانهنمود این موقعیت  ؛شویممی

 (.12۵: 13۸۹ بتلهایم،
، عنصر دیگری نیز جلب توجه رباهوش دژسازی در داستان ی اصل همبستهدرباره

د. پرسال میؤ( از بهروز چند سکند و آن هم زمانی است که میکوی )دختر پادشاه چینمی
رسد. را از سیمرغ حکیم بپ هاآنها به کوه قاف برود و الؤبهروز باید برای یافتن پاسخ س

ی در مسیر رسیدن به کوه درست همان اتفاقی که برای ابله و سه دسته حیوان در افسانه
 دهد و بهنجات میهای سیمرغ را دهد. بهروز بچهافتد، برای بهروز نیز رخ میمی «ابله»

در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که از  .بردپاس این کار، سیمرغ او را به کوه قاف می
 ان:)هم« های نیکوکار نمایشگر انرژی طبیعی یا همان نهاد هستندحیوان»نظر بتلهایم: 

درواقع به شکلی بهروز که نماد فراخود است توانسته با نهاد خویش ایجاد  .(123
پیشین گفته شد با میکوی ازدواج کرده و  اتطورکه در صفحهمبستگی کند و همان

 فرمانروای خویشتن خویش شود.
اره اش ،الؤپاسخ چهار س های میکوی است؛ی پاسخ پرسشگفتنی مهم دیگر درباره

دارد.  «آتش»و  «هوا»، «خاک»، «آب»ی زمین یعنی دهندهبه چهار عنصر اصلی تشکیل
تاب البته باید به این نکته اشاره کرد که بتلهایم در ک ؛است «انسان»دی نیز بع پرسشپاسخ 

 ؛آوردی طبیعت سخن به میان میدهندهی تشکیلگانهی عناصر سهدربارهها افسون افسانه
این عناصر، چهارگانه هستند. دلیل نمود این عناصر در  رباهوش دژدر که درحالی
ون های گوناگبا همکاری این سه عنصر که دیدگاه»این است که  گفتهی پیشهاافسانه

 .(12۵همان: « )استپذیر طبیعت ما هستند، دستیابی به موفقیت امکان
 
 . استقبال از بلوغ۵-۴
یا زنی نوپای خود را  کوشد مردیها میچنین در افسانهمنوجوان در زندگی واقعی و ه»

این بدین معنی است که  .(31۹همان: ) «کند های خطرناک اثباتبیشتر از راه فعالیت
ی خود را از طریق های زنانهها و قدرتهای مردانه و ظرافتکند قدرتکودک سعی می

دژ ی وان در افسانهتخوبی میاین مشخصه از بلوغ را به کارهای خطرناک بروز دهد.
از خانه بیرون  قرمزیشنلمشاهده کرد. سه برادر و همچنین  «قرمزیشنل»یا ربا هوش

 ووارد جنگل و دنیای خطرناک شوند  ،کردهروند تا دنیای امن دوران کودکی را رها می
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ین اهای خویش مقابله کنند. در نگرانیبار و دلیاد بگیرند چگونه با تمایالت خشونت
د، با رسنمی و بعد از آن به پای قلعه زمانی که سه برادر به دیوارهای نگارستان ،افسانه
ی فتهگ، طبق شونددانند به مکان خطرناکی وارد میهای پدر( میاینکه )بنا بر گفته وجود

د شهر پذیرند و وارخطر را می اثبات کنند،بتلهایم به دلیل آنکه تمایل دارند مردی خود را 
و از  ردهها صحبت کداند نباید با غریبهبا وجود اینکه مینیز  قرمزیشنلشوند. و قلعه می

شود. بتلهایم در ادامه به این کالم میپذیرد و با گرگ هممسیر منحرف شود، خطر را می
آوری قوا در خلوت و تنهایی باید خویشتن نوجوان پس از جمع» کند کهنکته اشاره می

 .(همان« )را به دست آورد، اما در حقیقت این تکامل آمیخته با خطرهای بسیار است
آن  رود و پس ازهای تاریک و تنگ شیروانی را باال مینهایی پلهدر ت «زیبای خفته»

زند. بتلهایم این عبور از مکان ریسی دست میشود و به سوزنِ چرخِ نخوارد اتاق می
آمدن دست را نشانه ی بلوغ زیبای خفته زدن به سوزن و خونتاریک و پس از آن دست

رو شده و بعد از آن بر ود، با خطر روبهشتنهایی وارد جنگل میبه قرمزیشنلداند. می
یز ن رباهوش دژی ی افسانهرسد. دربارهشود و به بلوغ میی ادیپی خود چیره میمرحله
ه رسند، افروز به تنهایی وارد قلعپای قلعه می هسه برادر زمانی ک :کندله صدق میأاین مس

اوست؛ سپس شهروز و بهروز هر داند خطری در انتظار خوبی میکه بهدرحالی ؛شودمی
خواهد که شوند. افروز از دو برادر خود میمیقلعه تنهایی وارد خود به ینوبهکدام به

ها و و پیش از این نیز با عبور از جنگلاوارد شود.  «تنهاییبه»بیرون قلعه بمانند تا خود 
ین مرحله تمایل اما در ا ؛های طوالنی تا حدودی به بلوغ خود نزدیک شده استمسافت

ته ی بتلهایم در نظر گرفت که زیبای خفتوان مثالی دیگر از این جملهبه تنهابودنش را می
ی بلوغ دختران آلودگی )که البته نشانهی کرختی و خوابپس از عبور از یک مرحله

دادن تمایل خود به شود. افروز نیز با نشانی مادرشدن نزدیک میاست( به مرحله
و بعد از آن تمایل به ازدواج با دختر  گرایی(های بلوغ پسرانه )درونتنهاماندن، نشانه

 دهد. پادشاه چین را از خود بروز می
های شوند. قلعه، اتاقتنهایی وارد قلعه میشهروز و بهروز نیز یکی پس از دیگری و به

 «یمیکو»تصویر  بزرگ و تودرتویی دارد و روی دیوارها نقش و نگارهای بسیار است.
 ؛وندشی تصویر میکند و هر سه عاشق و دلباختهروی دیوار، سه برادر را مسحور خود می

باز هم عبور از مسیرهای سخت  ؛اما باز هم در اینجا تمایل به تنهابودن افروز وجود دارد
برای رسیدن به این مقصود خطرهای  رباهوش دژو سپس رسیدن به مقصد. سه برادر در 
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 شود. بتلهایم درها دیده میخوبی تمایل به تنهایی در آنخرند و بهزیادی را به جان می
مندی هشده از سن بلوغ را دلیل عالقهای بروز دادهنشانه کاربردهای افسون،کتاب 

فت توان گهایی که پیش از این شد میداند؛ بنابر مقایسهمی هانوجوانان به این افسانه
 توجه نوجوانان قرار بگیرد. در کانونتواند از این لحاظ نیز می رباهوش دژی افسانه

 
 . اصل واقعیت و لذت۵-۵
ی پیوندد که کودک از مرحلهکشاکش میان اصل واقعیت و اصل لذت زمانی به وقوع می»

از  قرمزیشنل .(2۴۷همان: « )تبر آن چیره نشده اس اما هنوز کامالً ،ادیپی عبور کرده
گونه ترسی از دنیای که هیچدرحالی؛ ی مادربزرگ برودشود تا به خانهخانه خارج می

، سه برادر از جهان خارج بیمناک نیستند و انتظار قرمزیشنلبیرون ندارد. درست همانند 
های والدین بتوانند از اصل لذت دوری کنند؛ اما فریبندگی دنیای رود براساس آموزهمی

دهند. آن هشدار می یدرباره «قرمزیشنل»و مادر در  رباهوش دژپدر در بیرون است که 
اما درگیر بلوغ جنسی خود  ؛اندعبور کرده ی ادیپیو سه برادر از مرحله قرمزیشنل

 یپس، از مرحله ؛ها نسبت به اتفاقات و جهان اطراف خود کنجکاو هستندآن .هستند
سه برادر زمانی که (. 2۴۷: 13۸۹ بتلهایم،نک: )اند عبور کرده (2)شناخت دهانی و مقعدی

طور مانند که چدر حیرت می شوند ورسند از زیبایی شهر متعجب میبه نزدیکی قصر می
ردن کبحث که مشغولی. درحالاست ها را از ورود به چنین شهر زیبایی منع کردهآن ،پدر

در با وجود سفارش پوگو پس از کمی بحث و گفت و رسندهستند به نزدیکی شهر می
این درست همان . پردازندرا به خوشگذرانی می روزی دروند و چنبه داخل شهر می

 های مادر برایبا وجود سفارش قرمزیشنلافتد. می قرمزیشنلاتفاقی است که برای 
شود و در میمشغول ها نشدن از جاده، مسحور زیبایی جنگل شده، به چیدن گلمنحرف

البته این انحراف از مسیر به دلیل پیروی از اصل لذت  ؛شودمنحرف مینتیجه از جاده 
 است.

چنان دور از  کودک بخوانیم، «نهاد»، گرگ را همچون «قرمزیشنل»ی اگر در افسانه
 ؛ذهن بدانیم «نهاد»ی ی جنبهافروز را نماینده رباهوش دژی ذهن نیست که در افسانه

کنند. اصل لذت عمل می اساسچراکه هر دو به انجام عمل ممنوع تمایل دارند و هر دو بر
نمود  ربادژ هوشو بهروز را در  و پدر «قرمزیشنل»ی توان مادر در قصههمچنین می

 ترغیبکردن بر اصل واقعیت به عملدیگران را  ؛ زیرا آناندر نظر بگیریم «فراخود»
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د ی او به وجوکشاکش میان تمایالت دلخواه آدمی و رفتار شایستهدر اینجا . »کنندمی
 یا به عبارتی دیگر کشاکش میان اصل واقعیت و اصل لذت.  (.2۴۶)همان: « آیدمی

م طور که بتلهایهمان «زیبای خفته»و  «ربادژ هوش»، «قرمزیشنل»هایی چون در افسانه
ان برای جلوگیری از بیداری جنسی با وجود کوشش بعضی پدران و مادر»کند اشاره می

بتلهایم معتقد . (32۵)همان: « شودکودک خویش، این بیداری به هر صورت عملی می
سازد. ی بلوغ را مجسم میفراگرد درونی کودک مرحله «قرمزیشنل»ی است قصه

طورکه پیش از این نیز گفته شد، قهرمانان هر دو قصه درگیر بلوغ جنسی خود همان
واردشدن به  یوسوسههمان  هاآن درواقع ؛هستند «بدی»هستند. گرگ و دژ هر دو نماد 

. ددارنبر حذر میبه آن  شدناز نزدیکو را اکه پدر یا مادر کودک هستند دنیای جنسی 
ی نماد واردشدن به دنیای ممنوعه «دژ»از نظر فروید نیز باید به این نکته اشاره کرد که 

بدون شک  (.3۰3: 133۸ فروید،نک: جنسی است و ورود به آن عواقب خود را دارد )
ی خردسالی عبور کند. به نظر این کشاکش باید وجود داشته باشد تا کودک از دوره

صیتی طور کامل به شخند بهوارد شهر و قلعه شوند تا بتوان سه برادر الزم است کهرسد می
ی باید از مسیر منحرف شود تا از دوره قرمزیشنلتر دست پیدا کنند و همچنین عالی

 ادیپی عبور کند.
 

 گيری. نتيجه6
های فراوان میان با وجود تفاوت ؛هاستفرهنگ آن یدهندههای هر ملت نشانافسانه

ها یافت بررسی شد، عناصری که در افسانه ی حاضردر مقالهطور که ها، همانفرهنگ
 ی کافی را برد. ها بهرهتوان از آنشوند به یکدیگر شباهت دارند و میمی

ت، این افسانه، دریافتوان می رباهوش دژی افسانه در عناصر درمانگر از بررسی
 های کودک است: از عنصرهای درمانگر نگرانی و نمادین و سرشار ای غنیافسانه
  هستند.ذهن ناخودآگاه  بخش ی یک جنبه ازنماینده ر،سه برادهر یک از 

  دورشدن  ،به معنای سفر به درون ،پدرآنان از سوی به سفر و تشویق برادران تمایل
 ی ادیپ است. از خانه و مقابله با عقده

 به معنی جلوگیری  ،ربابه شهر نگارستان و دژ هوشآنان کردن پدر از ورود منع
 ی جنسی است. از ورود کودک به دنیای ممنوعه والدین

 ها از اصل لذت پیروی آن در،ورود سه برادر به شهر و دژ و سرپیچی از دستور پ
 . دهدرا نشان می
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  و همچنین رفتن به دنبال میکوی )دختر پادشاه چین( به قلعهبرادران وارد شدن 
 .حکایت دارد از بلوغآنان استقبال  از

  گذاردان را به نمایش میسازی شخصیت آنهمبسته ،در طول مسیراتحاد سه برادر. 

 لبه غ ه معنایب او نیزرسیدن های میکوی و به پادشاهیالؤسدادن بهروز به پاسخ
 .استخود  «نهاد»بر 

یاری تواند بستنها میاز ابتدای داستان نهربا هوش دژی طور که گفته شد افسانههمان
ها تواند برای آنرا درمان کند، بلکه می ذهن نوجوانان هایها و دغدغهاز نگرانی

چنان غنی است که بسیاری از عناصر مورد بررسی  کننده نیز باشد. این داستانسرگرم
 رهای اخیطور که در ابتدا نیز گفته شد، در سالبتلهایم را در خود جای داده است. همان

ر د هایی که عموماًتا پیش از این افسانهشده است.  توجهی دوبارهها افسانهبه ، در ایران
های هشد، بیشتر افسانی ادبیات کودک ایران وجود داشت و برای کودکان تعریف میحوزه

ویسی به بازن ،ی اخیراما خوشبختانه در دو دهه ؛های برادران گریم بودشارل پرو یا افسانه
 «اربدژ هوش»ی است. افسانه شدهنگاهی دوباره های جدید های کهن و خلق افسانهافسانه

ه توانند با توجه بهای ارزشمند ایرانی است که نویسندگان ادبیات کودک میاز افسانه
این  با الهام ازا حتی یرا بازنویسی کرده  این اثر، موجود در آن نمادهای مهم و درمانگر

 نمادها داستانی خلق کنند که قدرت نفوذ به ذهن ناخودآگاه کودک را داشته باشد.
 

 هایادداشت
وید: گمی های افسانه موجود در رؤیادر بخش المان، نتایج نظریات و سوال ها فروید در کتاب (1)

های لسمبها، شعرها و زبان تخیل، از المثلهای پریانی، ضربدانیم که اساطیر، افسانهما می»
 (.1۶۸: 1۹3۸)فروید، « کنندواحدی استفاده می

ی مراحل رشد جنسی کودک ارائه ی خود را دربارهنظریه جنسیت کودکانهفروید در کتاب  (2)
 دهد. این رشد پنج مرحله دارد:می

ماهگی ادامه دارد و به تغذیه و ماهگی تا هجدهی شناخت دهانی: این مرحله از سهمرحله -
 شود. کند، مربوط میاز طریق آن تغذیه میدهان که کودک 

سالگی ادامه دارد و مربوط به نیاز ماهگی تا سهی شناخت مقعدی: این مرحله از هجدهمرحله -
 هاست.به استقالل و رشد و تسلط بر عضله

 که در ای استسالگی ادامه دارد، مرحلهسالگی تا هفتی آلتی: این مرحله که از سهمرحله -
 شود. رو میدیپ روبهی امشکل عقدهآن کودک با 
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ای است که در آن جنسیت سالگی است. مرحلهی نهفتگی: در حدود هفت یا هشتمرحله -
 دهد.اهمیت خود را از دست می

ی نوجوانی است. در صورتی که فرد چهار ی تناسلی: این مرحله مربوط به دورهمرحله -
د، رسد )نک: فرویتی به بلوغ جنسی میدرستی گذرانده باشد، به درسی قبل را بهمرحله
2۰11) 
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