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 بر اساس نظرات برونو بتلهایم« نمکی»ی قصّهو ساختارشناسی بررسی تحلیلی 

 و دبیر آموزش و پرورش استان فارس عضو بنیاد ملّی نخبگان، مهناز کرمی: نام و نام خانوادگی نویسنده

 dr.mkarami56@yahoo.com :پست الکترونیکی

 چکیده

دهندگان درون انسان باشد و تواند یکی از بهترین نمایشهنر می. هستند ی تربیتی هنر معتقدنظران به جنبهبسیاری از صاحب

های ادبی است آید و قصّه یکی از قالبادبیّات یکی از هنرهای ذوقی به حساب می. نقش اساسی در رشد عاطفی و روانی او ایفا کند

های نگی و معتقدات یک ملّت باشد و ویژگیفره ی خصوصیّاتتواند در بردارندهکه به گواهی اندیشمندان و روانشناسان می

های عامیانه بر یکپارچگی شخصیت کودک نظریّاتی ارائه کرده است، در تأثیر قصّهیکی از کسانی که . کندشخصیّتی آن را آشکار می

عامیانه، به تحلیل بعد  هایها و قصّهی افسانهگیری از نظریّات وی دربارهدر این مقال سعی شده است با بهره. برونو بتلهایم است

های جنوبی استان های منقول و مورد توجّه مردم شهرستان فرّاشبند، یکی از شهرستانکه از افسانه« نمکی»ی روانشناسی قصّه

های دیگر، نشان از نیز چون افسانه« نمکی»ی در این جستار این نتیجه حاصل شده است که قصّه. پهناور فارس، است، بپردازیم

 .آموزش لزوم یکپارچگی و یگانگی شخصیت روانی به طور غیرمستقیم داردبرای تالش 

 .ی نمکیهای عامیانه، شخصیت، افسانهافسانه، قصّه: های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 مقدّمه

به بر او را غلی ، ابتدا نقشهنیز مبارزه با دشمندر . ی آن را در ذهن طرّاحی کندهر کار نخست نقشهانسان عادت دارد پیش از 

های غار نیزه یوارهبر دنخست در ذهن و سپس چنان که در گذشته پیش از شکار، نقش شکار را هم. کندمیدر ذهن خود طرّاحی 

همواره در نامالیمات  وی .دبو پیروزی در میدان واقعی ی او درامیدواراو را باعث  این کار. کرددر خیال خود او را مغلوب می زد ومی

ها را در قالب ها و زشتیاش داشت و زیباییها در زندگیها سعی در تجلّی تأثیر آن، نقشی برای دیوان قائل بود و در افسانهزندگی

این .... های مهربان و زشتی را در قالب دیو و غول ورا در قالب فرشته یزیبای نمود؛شایند و ناخوشایند مجسّم میهای خوشخصیت

ا تنظیم شده هی افسانهامریکایی قرن بیستم درباره-ای برونو بتلهایم، از روانشناسان و نویسندگان اتریشیهمقاله براساس دیدگاه

وی معتقد است وجود معنا در . های کودکان استها و افسانهی قصّهی تعابیر روانشناسانهدرباره ی تحقیقات بتلهایمعمده. است

ای تربیت شود که زندگی برایش پرمعنا باشد، در طول عمر خود با مشکالت گر به گونهکودک ا. زندگی کودکان اهمّیّت باالیی دارد

. اندهای عامیانه از جمله بهترین ابزارهای معنابخشی به زندگی کودکانادبیّات و داستانهنر و از آن جمله، . شودکمتری مواجه می

در این مقال،  .انتشار یافته است« هاافسون افسانه»پردازد، با نام عامیانه میهای ی قصّهن به تحلیل روانکاوانهیکی از آثار او که در آ

های جنوب کشور و که در میان مردم شهرستان فراشبند، یکی از شهرستان «نمکی»ی ی عامیانهی قصّهبه تحلیل روانشناسانه

 .فارس، رواج دارد، پرداخته شده است استانمتعلّق به 

 روش تحقیق

ای گردآوری  ی اطّالعات کتابخانه تحلیلی که بر پایه-در این موضوع، بنیادی نظری خواهد بود و تحقیقی توصیفینوع تحقیق 

هایی که به نوعی با موضوع  ها و کتاب ی دیوان اشعار، مقاله ی تحقیق از طریق مطالعه به این معنی که اطّالعات و موادّ اوّلیه. شود می

های  سپس از آن جا که متغیّرهای آن کیفی هستند، اطّالعات گردآوری شده در فیش. اهد شدکنند، تأمین خو ارتباط پیدا می

ها براساس طرح تحقیق،  سپس، فیش. های منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تحقیق، به روش توصیفی و با استدالل

 .بزار گردآوری موادّ توصیف نیز، فیش تحقیق خواهد بودا. گیری خواهد شد بندی و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتیجه طبقه

 هایافته

 «نمکی»ی ساختارشناسی قصّه

بندی که بتواند موضوع تقسیم. هاستهای آنها تحقیق در ساختارهای آثار ادبی و شناسایی اشکال و گونهساختارشناسی افسانه

منظور از ساختار، مضمون، قهرمانان، زمان . ی ساختارشناسی استمقولههایی از یکدیگر ممتاز کند، از آثار ادبی را براساس مشخّصه

 .و مکان وقوع قصّه است
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-برگزیدههای عامیانه افسانه نامی که مردم شهرستان فراشبند برای. یابندهای عامیانه معموالً به صورت شفاهی انتقال میقصّه

. های دیگر به این منطقه رسیده باشداین نام ممکن است از فرهنگ .ی آن را یافتتوان به درستی ریشهنمی .است« متیل»ند، ا

 .باشد« ی پریانقصّه»به معنی « fairytale»ی ریشه با واژهشاید این واژه هم

شود و دختر کوچکی است با همین نام و دیو قصّه هم با نام غول یا غولک شناخته می« نمکی»ی قهرمان اصلی افسانه

راوی داستان در هنگام بیان نام دیو یا . چون کوتاهی، چاقی و الغری در نامگذاری آن تأثیری ندارد میخصوصیات ظاهری و جس

-های مختلف با ناماز این داستان روایت. غول اطمینان دارد که بدون نیاز به توضیح و تفسیر مخاطب به ظاهر و کار دیو آگاه است

ی نمک از واژه است کهصفت « نمکی». شودر بین مردم نواحی مختلف تعریف میبا ساختار مشابه د... های نمکک، نمکی فلفلی و 

 هانمک در فرهنگ مردم ایران و نیز این ناحیه مقدّس است و در زیر ساخت بسیاری از آداب و مثل. با یای نسبت ترکیب شده است

 .استفاده شده است از جمله همین قصّه

 «نمکی»ی های افسانهشخصیت

کند، بخش های افسانه که از دیدگاه روانشناسان به شناخت کودک از خویش کمک شایان میترین بخشیکی از مهم

-های شخصیتی در افسانهگونه. هر گوینده یا نویسنده برای بیان داستان خویش نیازمند شخصیتی است .پردازی آن استشخصیت

حاج . )ساخته استستهای طبیعی و شخصیت دصیت پدیدهساخته، شخی ایرانی، انسانی، جانوری، گیاهی، ذهنهای عامیانه

هایی انسان. دنها دارهای انسانی بیشترین درصد را به خصوص در میان قهرمانان اصلی افسانهاز این میان، شخصیت (1831نصراله، 

ها حضور ظاهری در افسانه هایبرخی از خصوصیت هایی که باانسان. عاری از هر عیب جسمانی، منفور بودن و قابل اعتماد نبودن

 .های منفی به زیرکی و رندی قهرمان هستندحتّی شخصیت .دارند

. د با مشکل درگیر شودندهد و به کودک امکان مینکنهای هستی را به اختصار و روشنی بیان میهای پریان دوراههقصّه

این دو خصلت باید در دو . شخصیت بینابین وجود ندارد .سفیدیا سیاه سیاه یا سفید . اند یا بدیا خوب: ها دو گانه نیستندچهره

به عنوان  شخصیت را او باید یکی از این دو. صیتی نیستشخصیت جدا ترسیم شوند؛ چون کودک قادر به درک یک موجود دوشخ

انگیزد و این که دردی و کدام انزجارش را برمیگیرد که کدام شخصیت همگزینش کودک بر این اساس صورت می. برگزیند الگو

 . خواهد مثل کدام شخصیت باشدمی

. ها همیشه و در همه جا حضور دارندچون فضیلتها همرذیلت. شوندها و اعمالشان مجسّم میخیر و شر در قالب شخصیت

در . کندطور که در زندگی واقعی نیز نیکی و بدی همه جا هستند و هر انسان در خود کششی نسبت به هر دو احساس میهمان

های ، شخصیت(گوسفند)های جانوری ، شخصیت(مادر، دختران، چوپان، شاه و یارانش)های انسانی از شخصیت« نمکی»ی قصّه

-ها غولک، مادر و نی سخن میاز میان این شخصیت. استفاده شده است( غولک)ساخته و شخصیت ذهن( نی و درخت بید)گیاهی 

جا در قالب مذکّر صاحب قدرت برتر که در این. دست استالی از جاذبه نیست و اغلب چیرهبدی که غول نماد آن است، خ .گویند

 .آیددر این قصّه سخن از مرگ پدر نیست؛ حرفی هم از او به میان نمی .شودظاهر می

 های انسانیشخصیت( الف

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

مادر نخستین و تامدّتی تنها شخص در زندگی  .مادر، دختران، چوپان، شاه و یارانش: های انسانی این قصّه عبارتند ازشخصیت

کودک به خاطر »امّا . بنابراین رابطه با او سرآغاز نوعی تعریف ابتدایی شخص از خود است. بردانسان است که کودک به او پناه می

الزم به سوی  گام. مگر آن که به شخص سومی تکیه کند. تواند از خود تعریفی به دست آوردوابستگی عمیق خود با مادر نمی

آن که تواند بیتا بعدها بتواند باور کند که می« جز مادرم تکیه و اعتماد کنم یتوانم به شخصمن می»استقالل این است که بیاموزد 

کند که اگر کم احساس میکودک پس از برقراری ارتباطی نزدیک با شخص دیگر کم. اش را سامان دهدد، زندگینبه کسی تکیه ک

زادی نه آن که احساس کند در این مورد هیچ گونه آ. خود تصمیم گرفته است ،دهدرا بر این شخص دیگر ترجیح می اکنون مادر

 (1831بتلهایم، . )«عمل ندارد

در این . زنی است صاحب هفت دختر که هر یک به نوبت در هر روز مسؤول بستن هفت در خانه هستنداین قصّه، مادر 

بار مکرّر  وقتی زنی چند .اند تا در کارهای مزرعه یاریگر پدر باشندتمایل به داشتن فرزندان پسر داشتهوالدین شهرستان از قدیم 

ی ی همهالبتّه این درباره. های آنان را تحمّل کندبایست سرزنشافتاد و میی همسر میزائید، از چشم همسر و خانوادهدختر می

عامل )که شاید خوشایند او هم نباشد، که دختر کوچک  ،ر زنی صاحب هفت دختر استمورد نظ یدر قصّه. کردها صدق میخانواده

-دختر است که اینکرده غول تنها در خیاالت شاید هم زن گمان می. کندرا با فرستادن به نزد غول مجازات می( ورود غول به خانه

دختران . یابد و قهرمان قصّه استکوچک نقشی برجسته میدر این ماجرا تنها دختر . فرستدرا به نزدش می محابا دخترکچنین بی

ی دریافت پیغام از چوپان نیز تنها در پایان ماجرا واسطه. شودها یاد میی حضور او جا دارند و تنها در مقدّمه از آندیگر در سایه

نی نیز سخن از شاه و یارانش به میان در بخش پایا. کندشنود، به دیگران منتقل میچه را از زبان نی میمنبع حقیقت است و آن

 .ای رخ داده باشدیابند که کار از کار گذشته و حادثهآید  و یادآور این نکته است که حاکمان وقتی در جایی حضور میمی

هفتمین دختر که بستن  .گرددقهرمان اصلی است و داستان حول محور او و سرنوشت او می« نمکی»دخترکی با نام بامسمّای 

، انسان باید العادهی قدرت خارقکه به واسطه ورود غولی به خانه؛ غولی: کند و این آغاز فاجعه استر هفتم را فراموش مید

سوگند به نان و نمک نیز . استفاده شده است« نمک»ی مقدّس چنان که گفته شد در ترکیب نام او از ماده. خدمتگزارش باشد

رعایت حقّ . گذارندگونه که به قدسیان سوگند خورده و احترام میهمان. ن در باور عامیانه استبیانگر جایگاه قدسی و نمادین گیاها

چرا که هر که نان و نمک کسی را خورده باشد، تا ابد در گرو . ی جوانمردی و زیر پا گذاشتن آن ناجوانمردی استنان و نمک نشانه

رود که این حق را مراعات نکرده و در حقّ صاحب رای کسی به کار میهم ب« نمکم چشمش را بگیره»نفرین . منّت او خواهد بود

فالنی نمک خورده و »، «دستم نمک نداره»: هایی نیز با این واژه ساخته شده از جمله این کهمثل .نان و نمک جفا روا داشته است

باوری را در توان نمکگاهی نیز می. ی استی سپاسگزاری اجتماعی و اخالقی چون روحیهگر جنبهاکه بین... و « نمکدون را شکسته

 در طبیعی فوق نیروی وجود به باور و اعتقاد مفهوم به فتیشیسم یا شیءباوری .باوری یا فتیشیسم به حساب آوردی شیءزمره

هجدهم  قرن به مربوط فتیشیسم اصطالح منشأ. است( انسان ساخته دست)مصنوع و( طبیعت در موجود)طبیعی اشیاء برخی

، گیاه، ماهی، درخت مانند اشیاء بعضی برای آفریقایی بومیان شدند متوجه آفریقا در پرتغالی دریانوردان و سیاحان که است میالدی

 و مشکالت رفع در و کنند می تقدیس را آنها و قائلند جادویی نیروی ناخن و مو، خشک چوب، جانوران بعضی مرده پنجه، سنگ

 اشیاء آن به است «تعویذ و طلسم» معنای به پرتغالی زبان در که را فتیش لغت پرتغالیان. نمایند می استمداد خود گرفتاریهای

، زیبا چیزهای همه کلی طور به و کودکان، باردار زنان (.1831، فضایی)نامیدند فتیشیسم را ها فتیش با مرتبط آداب و عقاید و دادند

 ارزش با چیزهای همه و کودکان است الزم بنابراین. هستند زخم چشم و  حسادت خطر معرض در گرانبها یا بار مسرت، خوشایند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 آنها، یابند توفیق کار این به همیشه که نیستند مطمئن چون و کنند محافظت دقت  به ،هستند بدچشم که کسانی دیدار از را خود

ای پیچیده و به عنوان تعویذ پارچههمراه اسفند در تکّهچرا که نمک را به ( 1833،ماسه) کنند می محافظت تعویذ و طلسم بوسیله را

زخم از مکه برای دفع چش ارزشمند و سفیدرو، در اشعاری یاین ماده. کردندی کودکان نصب و یا در باالی خانه آویزان میبر شانه

 :چون این بیت. نیز جای خود را دارد ،شدعروس و داماد در مراسم عروسی خوانده می

 (استبدیل و بییگانه )کهتون تَداماد تو طیفه/ و نمکه                          عروس( اسفند)نِشتزاغ و دِ

شود و معتقدند آویختن یا نصب آن در اموال و امکنه و بر دوش عزیزان این طلسم دارای نیروی جادویی ماورایی انگاشته می

های رایج است که به عنوان تعویذ نمک از کانی( دهخدا،    . )شودمی موجب دفع بال، بیماری و تعرّض حیوانات و موجودات شریر

در کتاب مقدّس مسیحیان نمک هم . در باورهای مذهبی ایران نمک عنصری است که دارای مفهوم دوگانه است. شوداستفاده می

کردند یا کسانی که اجنّه را دفع میکسانی که به کمک اوراد . او ی رحمت و کرامتی نفرین و لعنت الهی است و هم نشانهنشانه

چنین از نمک برای جنگیدن علیه شیاطین و اهریمنان و دیوان و هم( هاگیرها و رمّالمثل جن)کردند افراد را از طلسم آزاد می

. آوردختی میبشود، نگونها آمده است نمکی که روی میز واژگون میدر باورهای آن. کردندعلیه ساحران و افسونگران استفاده می

مک در این شهر ناز آداب مرتبط با  (1831کریمی، . )کندوفان حمایت میشود، از انسان در مقابل طنمکی که در آتش افکنده می

شان برود، در کفش یا پاپوش دانند از خانهخواهند مهمانی که حضورش را باعث آزار خود میتوان نام برد که وقتی میهم این را می

برای همین . را از خانه بیرون کنند... دانند که هنگام شب مواد سفید چون نمک و ماست و نیز بدشگون می .ریختنداو نمک می

 .برندای سفید، یک حبّه قند یا چیز سفید دیگری را برای طرف مقابل میبرای گرفتن ماده

از طرفی مردم باور به نمک را . د جادویی داردی شهری، روستایی و عشایری ایران خاصیت درمانی و حتّی کاربرنمک در جامعه

چنین هم. به ایشان اعطا نمود( ع)دانند که خداوند در هنگام عروسی ایشان با حضرت علیمی( س)ی حضرت زهرامرتبط با مهریه

ایت، هد. )شود و شاید به این دالیل نمک مقدّس شده استمی 111رقم ابجدی کلمات نمک و علی، هر یک به حساب ابجد، 

این . روددر هنگام سوگند به کار می« نمک مرتضی علی»منسوب دانسته و ( ع)در این شهرستان نمک را به حضرت علی( 1881

 .«نمک مرتضی علی چشمش را بگیرد»: رود؛ ماننددر نفرین هم به کار می شود ودعاها و تعویذها استفاده می چنان که درماده هم

 یا به این( نان)به این برکت »زایی نمک که در سوگند باور به برکت: شوده چند دسته تقسیم میهای این شهرستان بباورداشت

ی دیگر به ارزش غذایی این ماده نکته .ی سحر و جادوکنندهزخم و باطلشود و باور به زدودن و دفع چشمدیده می« !نمک قسم

-ی رفتار یا گفتار کسی به کار رود، در مفهوم بیهودگی و بیدانند و اگر دربارهمزّگی غذا مینمک بودن را کنایه از بیبی. گرددبرمی

در این ناحیه از ایران عزیز، گاهی مادر برای تمجید و « !بابا، نمکدون»: گویندگاهی در مفهوم استهزا به کسی می. ارزشی آن است

که از سنّ او بزگتر  یا اگر فرزندی سخنی گفت( «نمک هستی»با یای نسبت به معنی . )نمکی»: یدگوناز و نوازش فرزندش به او می

 . «نمک داره، بچّه»: گویدبرای دوری او از آسیب چشم دیگران، می ،کردبزرگانه یا کاری  است

ای که مغان شود، از روزگار بسیار کهن میان جامعهشورچشمی و بدنظری که امروزه به شکل صفت برای بعضی کسان آورده می

ای کرد، وجود داشته است و شور چشمان که با چنین بیماری و عارضهو دیانت مغانه و مزدایی در آن حکومت میو فرهنگ 
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این عقیده نیز در ارتباط با اعتقاد به تقدّس نمک  (1831رضی، . )اندنفور جامعه بودهشدند، مردود، مطرود و ماهریمنی شناخته می

 .است

بچّه یکیش نه کمه و صد تاش : گویندشود میفرزندان می دهست که وقتی سخن از تعداالمثل دیگری هم در این ناحیه ضرب

زیرا هنگامی  .ارتباط با فرهنگ این مرز و بوم نیستبه عنوان نام آخرین دختر، بی« نمکی»ی بنابراین استفاده از واژه. هم نه زیاد

 (.نمک است)نمکه :گویندزخم محافظت کنند، میخواهند کسی را از آسیب چشمکه می

کند و در افسانه ست که در بخش پایانی خودنمایی مینیز شخصیت دیگر این قصّه ا ،شودی انتقال حقیقت میچوپان که واسطه

کند و در این نمادی مذهبی که به دلیل کارهای مختلف، به سان حکیم جلوه می. کندداری است که پیشگویی میزندهشب نماد

 .  کندآرامشی نسبی حاکم می دهد وهستند، پایان می( نمکی)شده انتظاری کسانی را که در جستجوی دخترک گمداستان، چشم

 های جانوریشخصیت( ب

میان  ها بهدر این قصّه گوسفندان چوپان و شیری که دخترک را بلعیده، تنها حیواناتی هستند که دربخش پایانی نامی از آن

    .قراری و شیر نماد قدرت استبزغاله نماد جنب و جوش و بی. ه نمادین هستندهای این قصّشخصیت. آیدمی

 های گیاهیشخصیت( پ

. شده از نفسانیات استنی در عرفان، نماد عارف تهی. در خلق این افسانه دو شخصیت گیاهی نی و درخت بید دخالت دارند

کند و حقیقت را به ی فیض عمل میبرتر است و به عنوان واسطهکسی که از تعلّقات مادی رسته و به همین دلیل از دیگران 

 . کنددیگران منتقل می

 کندها حکایت میکند                  از جداییبشنو از نی چون حکایت می

ی تاریکی کنار وقتی پرده. ی راز کشته شدن دخترک استنی برمالکننده. مخاطب نواهای او چوپان است که نماد پیشگوست

گوید، به نظر کند و با توجّه به این که از زبان دخترک سخن میحدیث راه پرخون می نی این بار هم .گرددرود، راز آشکار میمی

 .رسد به تناسخ و حلول روح انسان مرده در کالبد گیاهان اشاره داشته باشدمی

یکدیگرند و از این رو افعالی که برای گیاه استفاده گیسو و گیاه در شعر فارسی نماد . شخصیت گیاهی دیگر، درخت بید است

های آویزان بید شاخ و برگ از طرفی،... . و « تازه سبز شدهمویش روئیده، پشت لبش »: رودشود، برای گیسو و مو نیز به کار میمی

به مو یا یا استعاره در شعر مشبّهسنبل نیز از گیاهانی است که در قالب تشبیه . شودخصوصاً بید مجنون نیز گیسوی بید نامیده می

 .گیردگیسوی محبوب قرار می

 بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد             بهار عارضش  خطّی به خون ارغوان دارد

 شاعران غالباً گیسوان را که نماد نیروی .سنبل بر دمیدن نیز به معنای ریش و خط برآوردن و موی تازه بر عارض دمیدن است

وجه شباهت گیسو و گیاه  .کنندها و گیاهان خزنده و پیچک دارد، همانند میزندگی است، با جنگل سحرآمیزی که انبوهی از برگ
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ی نیروهای مافوق طبیعی است و در موی بلند نیروی چنین نماد گیرندهمو هم .است آن نیز بوی خوش، پیچ و تاب و نیز رنگ

. شدباعث زینت زنان و معموالً بلند نگه داشته می. ، تصویری پرمعنی از زیبایی درونی استآن عالوه بر. ت و حکمت نهفته استحیا

ای برای وسیله کند؛شود که زال با آن به باالی قلعه صعود میی شاهنامه موی بلند رودابه دستاویزی میی زال و رودابهدر قصّه

ی یعنی اگر الزم باشد، خود او سرچشمه. د یافته نه از بیرون آنای که شخصیت داستان در وجود خووسیله .وصال به محبوب

 .دهدایمنی و نجات را در بدن خود خواهد یافت و همین نکته به او دلگرمی می

یا پس از کشته شدن به عنوان  شودمی ا آویخته شدن به درخت بید مانعموهای بلند او در حین فرار ب« نمکی»ی در قصّه

  .ست تا مرگ او را که از زبان نی بیان شده، باور کننداوای از وجود نشانه

در دو بخش به این . شود، رسم و آئین بریدن گیسو استیکی دیگر از موضوعات مرتبط با گیاه و گیسو که در قصّه نیز اشاره می

رایی کنند و بعد از هر دستور یا از مهمانشان پذیخواهد نخست، زمانی که غول وارد شده و از اعضای خانه می. آئین اشاره شده است

دی نمکی، رود »: کندواگذار می( عامل بروز مشکل)آمیز اجرای امر غول را به نمکی خواهش غول، مادر با فرمانی سرزنش

بار دیگر . «برو براش چای بیار/ نبسّی نمکی (یک در را) دره یک/ شیش دره بستی نمکی/ بُوُرُّم نمکی( گیسویت را)پَلِته /نمکی

تنُمه دادن (/ گیسویم را بر درخت بید بستند)پَلُمه بسَّن اَ بیدی »: کندزمانی است که دخترک از زبان نی وقوع حادثه را گزارش می

چنان که علف را هم. ی گیاه و گیسو مشترک استچنان که اشاره شد، افعال مورد استفاده درباره .«(تنم را به شیری دادند) اَ شیری

امّا اگر به اجبار و به . اگر به اختیار صاحب گیسو، موهایش بریده شود، برای پیرایش و زیبایی است.  برندرا هم میبرند، گیسو می

  . سوگواری و تبهکاری: ی دو چیز استناخواست باشد، نشانه

این آئین از . بریدندی عزاداری، گیسوی خود را میکه زنان به نشانهچنان. ی عزا نیز هستگیسو بریدن در فرهنگ ما نشانه

در شاهنامه نیز بدان اشاره شده . ی گیلگمش استترین شاهد این رسم، اسطورهکهن. روزگار قدیم رسمی بسیار گسترده بوده است

این فرهنگ  .ری است و اشاره به خودکشی نمادیناین آئین، در فرهنگ ایرانی نماد شکستن ارجمندی و بیشتر عزا و سوگوا. است

. بریده زنی است که به جرم تبهکاری یا جز آن گیسوانش را بریده باشندگیسوبریده یا گیس. ایات نیز پا گذاشته استدر برخی کن

مانندی و نیز به کنایه دشنام. دهندرا می« بریدهگیس»امّا امروزه شدّت معنی گذشته را از دست داده و حتّی زنان به خود صفت 

 . برای زنان است

 نبستن در هفتمی غفلت و مجازات آید، نتیجههای مادر نمکی برمیه شدن گیس، ظاهراً چنان که از سرزنشدر این قصّه برید

 .ده استبو یا ترس غفلت ناشی ازاست که 

چنین یک تار هم« !به مویت قسم»: شددر گذشته به مو سوگند یاد می. در سوگندهاست« مو»ی دیگر از موارد کاربرد واژه

و نیروی مینوی در مو  ی آدمی یک تار موی خداوند استدر آئین یهود نیز ریشه. کردبرای ضمانت کفایت میموی سبیل مردان 

 . پنهان است

 های مادّیشخصیت( ت

 .آب، خانه، دشت که هر یک نماد چیزی است: عناصر مادّی که در این قصّه آمده است، عبارتند از
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توانند نماد گیاه می پس وقتی گیسو و. اط آب و حیات استاست که بیانگر ارتبای این جمله. هر جا آب باشد، آبادانی است 

گیسو گاهی در نقّاشی یا . دهندیکدیگر باشند، گیسو با آب هم ارتباط نمادین دارد و این سه، مثلّث نمادین حیات را به دست می

-کی که از قطرهرگذار است و پاکی آن نماد معصومیت دختآب نماد « نمکی»ی در افسانه. گیردبه آب و آبشار نیز قرا میشعر مشبهٌ

در این قصّه سخنی از چشمه است که بیانگر ارتباط دنیای  .نمایدکند و نوای آن رازی را افشا میی خونش در کنار آب، نی رشد می

ی خرافی هم وجود دارد و آن تصوّر. ی حیات ارتباط تنگاتنگ دارداین سمبل با آب به عنوان مایه. زندگان و جهان مردگان است

بنابراین چشمه . آور نیز باشدمرگ ،تواند در حالت قدرت ویرانگر خودآب میبه عالوه، . آیندها به دنیا میها از چشمهاین که بچّه

   .سمبلی دو پهلو است

یوارها محصور شده، محدود اش، منزلی است با هفت در که البد وسیع است امّا چون با دگانهمحلّ زندگی زن و دختران هفت

 .که نسبت به خانه، نامحدود است( محلّ زندگی غول)است و نماد فضای محدود در مقابل دشت 

 یا تخیّلی های خودساختهشخصیت

این . توانند وجود داشته باشندای را گویند که تنها در تخیّل انسان میای و اسطورههایی افسانههای تخیلی، شخصیتشخصیت

های براساس نظرات بتلهایم، شخصیت. هاستی نمکی از این دست شخصیتغول یا غولک قصّه. ها معموالً نمادین هستندشخصیت

، نماد نهاد وری مذکغولک قصّه. دهندا نمایش میهای عامیانه، معموالً نمادین هستند و هر کدام بخشی از ضمیر انسان رافسانه

آرزوهایی که ممکن است برآورده . ترین آرزوهای ماستنمکی نماد آن است، جایگاه سرکشبین که انسان است که برخالف من واقع

چای، قلیان، غذا و )پس از بیان تقاضاهای مادی ( نهاد)در این قصّه، غولک ( 1831بتلهایم،. )ولناکی منجر شوندشوند یا به خطر ه

  .آساهاد، غولکودک است و ن من، .بردکند، من را با خود میآن را برآورده می( من)که نمکی( خواب

 موقعیّت در قصّه

-موقعیّت( 1831جوالیی، )« .رندگیهای زمانی و مکانی قرار میهای آن در قالبترکیبی از فضای موجود در قصّه و شخصیّت»

به تناسخ نیز در آن وجود  هایی از اعتقادرسد رگهد و به نظر مینانجامزیرا به مرگ قهرمان قصّه می ؛ی این قصّه، تراژیک هستندها

 .دهدی مرگ را گزارش میگناه، باعث رشد گیاه نی شده و این بار نی است که از زبان دخترک حادثهچرا که ریختن خون بی. دارد

 رنگ سرخ الله را ناشی از رنگ خون، «از خون جوانان وطن الله دمیده»: در تصنیفی معروف با مطلع یکه عارف قزوینهمچنان

چنان که در شاهنامه آمده گیاه خون سیاوشان تنها یک گیاه هم .اندگناه به خاک و خون خویش غلتیدهداند که بیانی میجوان

ی ایثار بزرگ مردی را با رویش دوباره آورد و خاطرهها از خاک سر بر میبلکه نماد جاودانگی خون شهید است که تا سال نیست؛

دارد که ی انسانی را بیدار و هشیار نگه میترین نیرویی است که جامعهشهادت مردان حقیقی، بزرگچنان که هم. داردزنده نگاه می

 .به تعبیر اسالمی ندوشن، به درخت یاد موسوم است

 بدان جا که آن تشت شد سرنگون ی بر آمد ز خون         به ساعت گیاه

 یاوشانگیا را دهم من کنونت نشان             که خوانی همی خون اس

 (، چ مسکو138، 8فردوسی، ج)                                                               
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 ( 1811یاحقّی، . )س پسر زئوس روئیداز خون دیونیزو آمده درخت اناری یونان نیز در اسطوره

ی و نشانه ی بیداری جامعه خواهد شدمایهخوابد و گاه نمیگناه هیچنگر این است که خون بیادر این قصّه نیز نوای نی بی

  .بازگشت از جهان مردگان

 ی نمکیدر قصّهزمان 

زیرا زمان در روند . شوددهد، در ارتباط است، اشاره میای که در قصّه روی میتنها به شب و روز که با واقعهی نمکی قصّهدر 

همان دو بخش که در مانویت بدان اشاره شده و در آیین . تاریکی هستندروز و شب نماد روشنایی و . داستان چندان تأثیری ندارد

/ نور)« اهلل نورُ السَّمواتِ وَ األَرض». شوددر قرآن کریم نیز خداوند با نماد نور شناسانده می. اندمزدا و اهریمنازرتشت نیز نماد اهور

قرآن ( 13/مائده(. )از طرف خدا، با نور و کتاب آشکار به سوی شما آمد...پیامبر ما)« ورٌ وَ کتابٌ مُبیننقد جاءَکُم مِنَ اهللِ ...»( 83

-و برای هر دسته نیز زیرمجموعه کندتقسیم می یا به عبارتی، مؤمنان و کافران را نیز به حزب خدا و حزب شیطان هاکریم انسان

ت، د و طاغوت که نماد آن شیطان اسکنهدایت میور نبه سمت تاریکی و بدان اشاره دارد که خدا مؤمنان را از  نمایدهایی بیان می

یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلَماتِ إِلَی النُّورِ و الَّذینَ کَفَروا اولیائُهُمُ الطّاغُوتِ اهللُ ولیُّ الّذینَ آمَنوا »: ندشاکمی کافران را از نور به تاریکی

ها به راه مستقیم هدایت، حرکت از ظلمت (733/بقره)« لنّارِ هُم فیها خالِدوُنیُخرِجوُنَهُم مِنَ النُّورِ إلَی الظُّلَمات اولئکَ أَصحابُ ا

 .سوی نور است

یعنی خروج آن دو در . شودهنگام به همراه دخترک خارج میشود و شبای وارد میهنگام به خانهدر داستان نمکی، غول شب

. کنندها از تاریکی به سمت نور حرکت میبه عبارتی آن. است (تحقیق) افتد و روز زمان برمال شدن راز قتلتاریکی شب اتّفاق می

چون از تاریکی خارج و به سمت نور برده شده است و . به این ترتیب اگرچه دخترک قصّه به مرگ تن داده، امّا پیروزی با اوست

 .مرگ او نمادی از مرگ عارفانه است؛ مرگ پیش از مرگ

 مرده شو چون من که تا یابی خالص            یعنی ای مطرب شده با عام و خاص     

  مولوی                                                                                                    

. شودو هنگام روز راز مرگش آشکار می( آمدن غول و بردن و کشتن دخترک)ی مورد نظر، شب زمان وقوع فاجعه است در قصّه

شود، بیانگر این از آن جا که جریان قصّه از ظلمت به سمت نور است و در روشنایی روز چگونگی مرگ دخترک از زبان نی بیان می

ی شناخت و درک هستی خود فرا رفته است و از آن نکته است که دخترک از تاریکی جهل از شناخت شخصیت خویش به مرحله

گیسوی بلندش با درخت بید یکی شده  هایی چون گیسو و خون اوبرجا مانده،ا از دخترک نشانهجا که روز از غول نشانی نیست، امّ

های پنهان خود آشنا شده و از شناخت خویشتن خویش، با قدرتی این نکته است که انسان پس از دهندهو پیکرش با شیر، نشان

آید و معنا باشد که کودک با این قصّه به درک خویش نائل می تواند بدیناین تعبیر می .آن برای بهسازی زندگی تالش خواهد کرد

روحش نیز با نی پیوسته و نی در عرفان نماد انسان کامل است و بدین ترتیب کودک به . قدرت مقابله با مشکالت را یافته است

 .یابدیکپارچگی شخصیت دست می
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 مکان وقوع 

مکان )تواند با جهان درون برابر باشد و دشت که می( مکان محدود)خانه: شودی نمکی از دو مکان سخن گفته میدر قصّه

یابد که همیشه دری از درون به با شنیدن این قصّه، کودک درمی .تواند با جهان بزرگ واقعی بیرون مطابقت کندکه می( نامحدود

انسان را نیازمند به اجتماع و دنیای بیرون  غول نماد خود حیوانی است و بیانگر این موضوع که نیازهای مادی نهاد،. بیرون هست

برد و ترس از مواجهه با جهان بیرون و را به بیرون می( من انسانی)کودک ( من حیوانی)چنان که در این قصّه، غول هم. کندمی

هیأت غول نمایانده  ر، دشناسداضطراب جدایی از وطن مألوف که در نماد خانه نهادینه شده و نگرانی برخورد با عالمی که کمتر می

 .ترسیمشناسیم، میچنان که از راهی که نمیهم. شودزیرا جهل نسبت به چیزی باعث ترس از آن می. شودمی

  های فرهنگی قصّهویژگی

نیز  های عامیانهقصّه. ناسبی برای ارائه و آموزش فرهنگ یک ملّت هستندمها بستر ها و افسانهانواع ادبی و از آن جمله، داستان

های مربوط به رهنگ ایرانی نمایان است؛ حفظ حرمت نان و نمک و اعتقاد به ی نمکی ویژگیدر قصّه. خالی از این فایده نیست

-ی مختصّات فرهنگینوازی از جملهیابد و مهمانباوری چون تقدّس قائل شدن برای نمک که در اسم قهرمان قصّه تبلور میشیء

در . ها از دیدگاه ملّی و مذهبی دارای احترام هستندهر دوی این. این قصّه مدّ نظر قرار گرفته استاجتماعی ایرانی است که در 

 .حتّی اگر دشمن باشد. ی ماست، نباید آسیب بینداسالمی ما مهمان قابل احترام است و تا وقتی در خانه -فرهنگ ایرانی

 شناختیبررسی قصّه از دیدگاه زبان

این . ی زبان خارج شده باشندهای محلّی است که شاید امروزه کمتر استفاده شده یا از دایرهای از واژهگنجینههای عامیانه قصّه

صورت )، قِیلون (ببرم)بُوُرُّم ، (گیس، موهای بافته)، پَل (فرزند)، رود (مادر)دِی : هایی چونواژه. قصّه نیز از این حیث مستثنی نیست

تکرار برخی  .شودها کم کم به فراموشی سپرده میکردهای است که مخصوصاً در میان تحصیللغات عامیانهاز ... و ( ی قلیانعامیانه

هوم، حبّ ما، حبّ )در این قصّه، دو عبارت یکی از زبان غول . ای استاز عبارت در قصّه نیز برای به خاطرسپاری یا تأکید بر نکته

شیش دره بسّی نمکی، یه دره / دِی نمکی، رود نمکی، پلِته بُوُرُّم نمکی) گری از زبان مادرو دی....( ی شما نبایدشما، مهمون میا خونه

چای، قلیان، غذا و : ی مادّی شود در تکرار چهار خواستهای که از زبان غول بیان میجمله. شود، چندین بار تکرار می...(نَوَسّی نمکی

جمالتی هم که از زبان مادر چهار بار . اندنوازی است که ایرانیان بدان شهرهمانی مهشود که تأکید بر رسم پسندیدهخواب بیان می

شود، حاوی سرزنش است و تأکید بر این نکته که سرنوشت انسان بستگی به رفتار او در های غول بیان میدر پاسخ به درخواست

نسان است و کسی جز خود او مسؤول این فرجام بد ی عملکرد بد و نادرست خود اهای گوناگون دارد و عاقبت بد نتیجهتیّموقع

 :گویداز جمله باباطاهر می. بر آن تأکید شده استی اخالقی که بارها در سخنان اندیشمندان ما همان نکته. نیست

 مکن کاری که پا بر سنگت آیو          جهان با این فراخی تنگت آیو

در این قصّه تنها سه شخصیت مادر، . ساده است کوتاه وته است؛ جمالت زبان قصّه محاوره است و بسیاری از کلمات آن شکس

ی حیرت کودک در تواند نشانهزبانی او میشود و بیشنیده نمی( قهرمان)گویند و هیچ سخنی از زبان دخترک غول و نی سخن می

شود و ب این شروع می« د؛ روزگاری بودروزی بو»ی چنان که گفته شد، داستان با جمله .مواجهه با مشکالت و جهان بیرون باشد
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های دور و نامشخّص بیان شده و از مفهوم که زمان وقوع قصّه، از امروز دور است و در اطمینان به کودک که این قصّه در گذشته

جمالت پایانی این داستان هم چنین  .افتد، خود را ایمن بیندزمان فاصله دارد تا او از حضور دیو و وقایعی که در قصّه اتّفاق می

بدین  .تا کودک به پایان خوش پیروزی ایمان بیاورد و امید در دلش جوانه زند« ی گلی پاش بیدسته/ متیل ما خاش بی»: است

 .معنی که اگرچه قصّه به ماجرای مرگ دخترک انجامید، امّا برای کودک مخاطب پایان خوشی رقم خواهد خورد

در این قصّه نیز، سخنان مادر نمکی و غول هر دو آهنگین است . ی عامیانه، کالم آهنگین و سخن منظوم هستهادر اکثر قصّه

ها عموماً به صورت شفاهی چرا که این قصّه. تر کلم آهنگین و نیز قدرت بیشتر آن در به خاطرسپاری استو این ناشی از تأثیر فزون

 .شوندمنتقل می

 کیی نماعداد جادویی در قصّه

مرد این ناحیه به برخی اعداد نحوست و تقدّس . های این دیار داردها و افسانهای در باورها، مثلی گستردهباوری دامنهشیء

ها استفاده اعداد سه، هفت و چهل بیش از سایر اعداد در افسانه .ها شاهدیماند که انعکاس آن را در ادبیّات عامیانه و بازیبخشیده

یا چهل روز در مرگ عزیزی « تا سه نشه، بازی نشه»: گویندها میبه عنوا مثال در بازی. ی کمال و کثرت هستندهو نشان شوندمی

و . «ایشااهلل»: دهندو دیگران پاسخ می« ایشااهلل که ایشااهلل بشه»: گویدای میکنند و یا در شعرهای عروسی، گویندهعزاداری می

و « آخریشم دختر بشه/ صاحب هفت پسر بشه/ دوماد بشه/عروس بشه( نام عروس یا داماد)خانم/  فالنی آقا» : دهدگوینده ادامه می

کنند و برای عروس و داماد داشتن هفت پسر و یک را تکرار می« ایشااهلل»بعد از هر مصراع، حاضران در مجلس همراه با کف زدن 

کنند ستند، به نیروی پسران نیاز بیشتری دارند و طبعاً آرزو میمردان این ناحیه چون اهل کشت و زرع ه. کننددختر را آرزو می

 . تر تأمین شودتعداد فرزندان ذکورشان بیشتر باشد تا مخارج زندگیشان آسان

ی هفت، ی پریان شمارهدر قصّه. ی روزهای هفته استشماره ،هفت»: نویسدی این عدد میبتلهایم در توصیف روانشناسانه

ایم، به این ترتیب پیام قصّه به ظاهر این است که تا وقتی زنده. ی روزهای هفته و نیز نماد روزهای زندگی ماستی همهاغلب نشانه

همانند . چون شب و روز زندگی تلقّی کنیمتعبیر دیگر این است که این دو هستی متضاد را هم... ی متفاوت داردهستی ما دو جنبه

فردوسی نیز در داستان ضحّاک، تمام جهان را در هفت اقلیم  (1831بتلهایم، )« ...ی و رؤیا وارقلمرو آگاه و ناآگاه وجودمان، بید

 :رودجا که کاوه برای دادخواهی به قصر ضحّاک میداند؛ آنمحصور می

 اگر هفت کشور به شاهی تو راست          چرا رنج و سختی همه بهر ماست

این عدد . استت که هم درتعداد دختران و هم در شمار درهای خانه نمود یافتهی مورد بحث، عدد هفت، عدد غالب اسدر قصّه 

رود و یک ی زمانی به کار میاغلب هفت برای یک فاصله. ی کمال است ولی تعابیر منفی هم برای آن وجود داردکنندهاغلب بیان

طبق آنچه در قرآن آمده، جهنّم دارای . گرددکند و قرارداد با شیطان پس از هفت سال لغو میروز سفر میشخصیت هفت شبانه

 .ستاهفت در است و بهشت، هشت در دارد که نشانگر فزونی رحمت پروردگار 

نهاد، من، : ی ضمیر در روانکاویی عدد سه این است که این عدد اشارتی است به سه جنبهی بتلهایم دربارهشناختتعبیر روان

آمیزد، مادر در جایگاه ابرمن یا به عبارتی نفس لوّامه که فرامین خود را به سرزنش می در این قصّه، (1831بتلهایم، . )ابرمن
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 .دخترک در جایگاه من که همواره بین نهاد و ابرمن قرار دارد و غولک در مقام نهاد یا نفس امّاره و نفس حیوانی انسان قرار دارند

ی ماهیت حیوانی که نماینده -شباهت به دید روانکاوان از نهاد نیستو این بی -شود نهاد، اغلب در هیأت یک حیوان ظاهر می»

. دهندکنند و نجات میخطرناک و ویرانگر و دانا و یاور که قهرمان را راهنمایی می: ی پریان  دو صورت دارنماست جانوران قصّه

جانورانی هم هستند . نشده است "ابرمن"و  " نم"ی اند که هنوز انرژی خطرناکش تابع ارادهنشدهجانوران خطرناک نماد نهاد رام

نباید طبیعت حیوانی را مقهور من یا ابرمن کرد؛ ( 1831بتلهایم، . )«اند و بیشتر پرندگان سفیدی هستند مانند کبوترکه نهاد ابرمن

  .دهد که باید به هریک از این عناصر سهم درخور آن را دادها نشان میبلکه این قصّه

. اند یا در زمان وقوع حادثه در خانه نیستندهای عامیانه پدر یا مادر یا مردهمعموالً در قصّه. ه دیگر، عدد یک استعدد قابل توجّ

عدد . بنابراین نخست مادر، شخص مسلّط خانه است و سپس غولک. کندی نمکی، مادر به تنهایی با دخترانش زندگی میدر قصّه

که با مرگ دخترک مرتبط  های داستاندر این قصّه عدد سه در تعداد شخصیت. تجنسیت و معرفت جسمانی اسسه نیز نماد 

ی بازگو کننده)و نی ( عامل اصلی قتل)،  غولک (ی دخترک برای خدمت به غولبرانگیزنده) مادر: اند، تجسّم یافته استبوده

  .(حقیقت قتل

ی رشد هستند، دست و های بسیاری که الزمهبا بحرانباید قبل از آن که بتوانیم به یکپارچگی کامل شخصیت دست یابیم، 

تالش : ها که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، از جمله دشوارترین پیروزی استچیره گشتن بر دو تا از این بحران. پنجه نرم کنیم

 .یکپارچگی و بحران ادیپی برای

 شخصیت  یکپارچگی تالش برای

-کودک می .را به صورت غیرمستقیم از نظر روانی به یکپارچگی شخصیت برساند ککه کودهای عامیانه این است هدف از قصّه

توان به هویّتی مستقل دست یافت و باید شهامت درگیر شدن این جستار ترسناک و های خطرخیز نمیآموزد که بدون درگیری

و در پی شناختن خود نباشد، ناچار باید به موقیّتی  اندیشی از خطر بپرهیزدجانکاه را داشته باشد و اگر کسی از فرط بزدلی و کوته

اگر بخواهیم . اگر بخواهیم خویشتن راستین خود را بشناسیم، باید با کارکردهای درونی ذهن خود آشنا شویم .آور تن دردهدکسالت

های ها بر چهرهن آنها و فرافکدتفکیک این گرایش. های ناهمساز سرشت خود را یکپارچه کنیمخوب عمل کنیم، باید گرایش

گذرد، پیش چشم آوریم و در کند تا آنچه را در درونمان میهای پریان است که به ما کمک میهای قصّهجداگانه از جمله شیوه

شود و های متفاوت درونی به نوبت مواجه میشده که با هر یک از گرایشاین روش در قهرمانی نهادین... نتیجه آن را بهتر بفهمیم

آیند که برای دست یافتن به سازد تا این که همگی در درون به صورت یک کلّ یکپارچه درمیا را جزیی از شخصیت خود میهآن

 (1831بتلهایم، . )کامل ضرورت دارداستقالل و انسانیت 

آموزند برای پرورش خود به چیزهایی کنند و به او میهای پریان کودک را در کشف هویت و رسالت خود راهنمایی میقصّه

های برای ایجاد این اتّحاد، نخست باید من. های درون خودتالشی هستند برای درک خویشتن و یکپارچه کردن من. نیازمند است

نی که بنابراین در قالب نمادهای حیوانی و انسا. شناخت درون و خودآگاه و ناآگاه، برای کودک ساده نیست. درون ضمیر را شناخت

خواهد آید تا کودک خود دست به انتخاب بزند و برگزیند که میهای نهاد، من و ابرمن است، به نمایش درمیمتناسب با ویژگی

 .نهاد، من و ابرمن: فروید سه ساختار اساسی برای شخصیت معرّفی کرد. چون کدام یک از نمادها باشد
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زیستی انسان است و تمام انرژی الزم برای دو بخش دیگر شخصیت را  ترین بخش شخصیت و منبع نیازها و امیالنهاد بزرگ

و  جوکند و ساختاری خودخواه، لذّتافزایش لذّت و دوری از درد عمل می نهاد طبق اصل لذّت عمل کرده و برای. کندفراهم می

ابط بین نهاد و محیط خارج است و ی منطق و عقل و رمن، نماینده .های ناهماهنگ فطری استای از گرایشمجموعه. لجوج دارد

ها را به تعویق انداخته یا هدایت های نهاد را به صورت منطقی برآورده کند و اگر با واقعیت هماهنگی ندارد، آنکوشد درخواستمی

ها تأکید دارند آنزیرا . آیدفرامن، در سنین سه تا شش سالگی از تعامل با والدین به وجود می .گرابخش منظّم و واقعیت. مجدّد کند

 .مسؤول انتقاد و تهذیب است. های جامعه پیروی کنندودکان باید از ارزش

ی نمکی این سه شخصیت به ترتیب با من، ابرمن و نهاد تناسب دارد و با توجّه به کارکردهای دخترک، مادر و غول در قصّه

های مادر، کودک را به سمت یکپارچگی شخصیت ال سرزنشقصّه با بیان نمادین بیرون رفتن دخترک به اجبار با غول و به دنب

 . دهدسوق می

کودکان نابالغ که خود : شود؛ این رویداد در اساس به دو شکل استهای پریان با ازخانه راندن کودکان آغاز میبسیاری از قصّه

سپارند تا ها را به دست نوکران میبالغ که آنو نوجوانان تازه ( که بیان ترس کودک است از تنها شدن)شوند ناچار به ترک خانه می

اش به -میل درونی: کندرا ناآگاهانه به دو حالت تجربه می« از خانه راندن»کودک این (. خواهیبیان نگرانی اوست از کین)بکشند 

 (1831بتلهایم، ). خواهند خود را از دست او خالص کنندخالص شدن از دست پدر و مادر یا باور به این که پدر و مادر می

-ی محدود تجسّم میی نمکی فرستادن کودک به جهان بیرون از خانه که در قالب برده شدن به دشت پهناور از خانهدر قصّه

کودک باغ که . یابد، نماد خواست مادر در استقالل یابد و نیز نماد میل کودک به استقالل توأم با نگرانی او از مستقل شدن است

شنوی ی خوب و حرفکس ماندن است امّا کودک نابالغ، نگران این است که اگر من بچّهتّکی است کمتر نگران بیبیشتر به خود م

کند؛ بلکه نگاهش به دهان نمکی خود فرمانی را اطاعت نمی. کنند و حتّی ممکن است ترکم کنندنباشم، دیگر از من مراقبت نمی

یابد بدین معنی که کودک درمی. دهدرا زمانی است که مادر نیز همان دستور را میی اجفرماید و مرحلهمادر است تا مادر چه می

 .که هرگاه فرمان نهاد با ابرمن یکی بود، باید اطاعت کرد

که ( های حیوانی و انسانیجنبه)های ناهمگون شخصیت یکپارچگی جنبه: اندی نمکی، دو رشته تفکّر با هم آمیختهدر افسانه

ترک اجباری خانه و مرگ و زنده شدن پس از آن که هر : غول نماد آن است و اشاره به دو دگرگونگی بزرگ زندگیرفتن دختر با 

با تأکید بر این عقیده که خون . رود و در دومی، جسمدر نخستین دگرگونی، ابرمن موقّتاً کنار می. دو ترس و نگرانی با خود دارد

مرگ پیش از مرگ که . ی حقیقت مرگ آگاهی خواهد دادها دربارهواهد بخشید و به آنخوابد و دیگران را بیداری خگناه نمیبی

گرداند، یاد کردن از آنچه انسانیت و هستی انسان را به ما باز می. شودی عرفان است، در نماد نی نمایان مییکی ا زمسائل عمده

 .های ستمدیده استظلومیت انساندهد، یادآوری مآنچه ما را نجات می. کسانی است که دوستشان داریم

این که اگر یکی از . شودهای زن و فرامین او بارها تکرار میپذیرفتن عاقبت کار از مضامین اخالقی است که در سرزنش

جا ماندن گیسوی دختر بر درخت بید، ماهیت مبارزه . های نفسانی را برآوردی، ناچار باید فرامین دیگر او را نیز سربسپاریخواهش

ی نفسانیت است و نوای ملکوتی که انسان را از مرگ جسم دهدو نی نماد روح مهارکنندهبرای یکپارچه کردن شخصیت را نشان می

    .  کندباخبر می
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 ادیپی بحران

کننده که این بحران عبارت است از یک سلسله تجربیات دردناک و گیج. بحران دوم و بسیار دشوار رشد، تعارض اودیپی است

کودک برای . کندها اگر موفّق به جدا کردن خود از پدر و مادرش شود، شخصیت راستین خویش را تثبیت میبا گذار از آن طفل

ای سلطه. ای که او خود به آنان داده است، برهاندی پدر و مادر رها کند و بسیار دشوارتر از آن، سلطهاین کار باید خود را از سلطه

و نیازش به وابستگی است و نیز ناشی از آرزوی این که پدر و مادر، همان طور که کودک خود را متعلّق که ناشی از نگرانی کودک 

 (1831بتلهایم، )« .لّق داشته باشدفقط به او تع کند، برای همیشهبه آنان احساس می

پسر ادیپی که ( 1831بتلهایم، )« .شودو آزرده میبیند و از ادر تعارض ادیپی، پسر، پدر را مانع توجّه دربست مادر به خود می

در . بیندخواهد جای او را در دل مادر بگیرد، او را در نقش دیوی خطرناک میزیرا می. کند پدر تهدیدی برای اوستاحساس می

م، بتلهای)« .ادیپی و نامادری بدجنس ادیپی-مادر خوب و شگفت پیش: شودتخیّالت ادیپی دختر، مادر به دو چهره تقسیم می

های کودک را به دهد که دلبستگیهای پریان را تشکیل میهای ادیپی، بخش بزرگی از قصّههای مربوط به تعارضداستان (1831

ها را در جهت بزرگ شدن بردارد باید اندک اندک به جهانی برای آن که کودک نخستین گام. برندی فراتر از خانواده میعرصه

 ( 1831بتلهایم، . )تر بنگردبزرگ

زنی بود با ». شودساز آغاز میقصّه با موقعیّتی واقعی امّا اندکی مسأله. ی نمکی نیز نیاز به یکپارچگی را فرافکنی کرده استقصّه

-ی روزمره به کودک ارائه میوقتی مشکالت و رویدادهای معمّاگونه». «کردی بزرگی با هفت در زندگی میهفت دختر که در خانه

قصّه با این جمله ( 1831بتلهایم، )« .آیدبه شوق می هاحل آنها و یافتن راهگیری و درک چون و چرای این موقعیّتشود، وی از یاد

و « روزی»ی با اسامی نکره. آید، به زمان و مکان ما مربوط نیستچه به دنبال مییعنی آن. «روزی بود؛ روزگاری بود»: شودآغاز می

  .در آغاز قصّه کاری باشد که با جهان ملموس و واقعیات معمولی نداریم تا این ابهام عمومی« روزگاری»

 پدرسیما -غول

پدران بیشتر  برخی از آن. در گذشته بیشتر مردان تمایل به داشتن فرزندان ذکور فراوان داشتند که پیش از این نیز بیان شد

-تر کوچک که بیشتر به مادر خود وابسته است، بیشتر از کمکردند و در چنین موقعیّتی دختوجّه و حمایت خود را نثار پسران می

-ی مبنی بر به دنیا آوردن پسر را برای شوهر و خانوداهمخصوصاً اگر مادر دخترزا باشد و نتواند خواسته. بیندتوجّهی پدر آسیب می

گرفتار شده که مادرش هفت دختر  ی ما در چنین موقعیتیحال، دخترک قصّه. ی شوهر برآورده کند، این وضعیت بدتر خواهد بود

چنین پدری براساس تعارض ادیپی در ذهن دخترک در هیأت غول مجسّم . آورده و شاید به همین دلیل از چشم پدر افتاده است

توان به گیرد که آن را در دو مفهوم میپدرسیما کسی است که جا و نقش پدر را می» . گیردپدرسیمایی شکل می-شود و غولمی

دهد؛ چون ناپدری و پدرخوانده و به این معنی است که فرد ی وظایف پدر واقعی را انجام میبه این معنی که این فرد همه: بردکار 

 (1831بتلهایم، )« .کندی میمزبور از نظر روانشناسی تأثیر مهمّی دارد و شخص خود را با او یک

هایی که شوهر بدو مادر است که باید از خانه و فرزندان مثل امانتدر مسیر زندگی عادی پدر اغلب در خانه حضور ندارد و این 

الجثّه که غول یا غولک ی نمکی ماجرا این گونه است که مردی عظیمدر قصّه. سپرده، مراقبت کند و نیازهایشان را برطرف نماید

-د که با توجّه به این که غول این قصّه نمیرسبه نظر می. شودشود، از دری که به غفلت بازگذاشته شده، وارد خانه مینامیده می
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خواهد پدرسیمایی است که دخترک برای خود ساخته و چون آشناست مادر از دخترک می -تواند از در بسته وارد شود، این غول

ای به شکل در قصّه هیچ اشاره. شودآمیز صادر میها در قالب فرامینی عتاباین خواسته. ی غول است، فراهم کندهرچه خواسته

الجثّگی او به ذهن عظیم( غول/غولک)امّا با توجّه به نامی که برایش انتخاب شده . شودای که وارد خانه شده، نمیظاهری بیگانه

چرا . شودشدن در هیأت غول مجسّم میترس او از بلعیده. کنداو عفریتی است که کودک در درون خود احساس می. شودمتبادر می

باور کودک . شماردبخشد و آن را دارای شخصیت خوب یا بد میاست و به اشیا جان می( animistic)انگار ندهکه ذهن کودک ز

در ین افسانه، . انگارداز این رو غول قصّه را نیز باور دارد و زنده می. این است که عروسک، سنگ، کاغذ، حیوانات، همگی جان دارند

 .شود نه انسانخدمتگزار اوست و این غول است که در ظاهر پیروز میغول خدمتکار انسان نیست؛ بلکه انسان، 

 قصّه پایان

آید که وقتی در بخش پایانی این افسانه حال این سؤال پیش می. شوندهای عامیانه معموالً به پایان خوش ختم میقصّه

به این . ن را پایان خوشی برای آن دانستتوان ایشود و نوای نی هم یادآور غم از دست رفتن اوست، چگونه میدخترک کشته می

ی اگرچه به مرگ دخترک خاتمه یافته، امّا اگر از جنبه نمکی داستان توان پاسخ داد کهشناختی این گونه میسؤال از دید روان

یکپارچگی  زیرا. شناختی، ناپدید شدن دخترک و غول را به یکپارچگی شخصیت تعبیر کنیم، قصّه سرانجام خوشی یافته استروان

: های عامیانه این عبارت است کهبخش قصّهپایان .شخصیت و یکی شدن تمام نفوس و مهار شدن نهاد، خود نوعی پیروزی است

آید؛ بنابراین اگر این قصّه و این بخش در پایان این قصّه نیز می« ی گلی پاش بیدسته(/ بود)بی ( خوش)ی ما خاش قصّه»

دهد کشته شدن این نیز خود دلیل دیگری است که نشان می. شدمله نباید در پایان آورده میسرانجامی خوش نداشت، این ج

و تالش برای انگیزد، امّا رسیدن به یکپارچگی شخصیت در کودک ها را به درد آورده و حسّ ترحّم را برمیدخترک اگرچه دل

 .خوشایند استناوابستگی و اثبات خود 

 گیرینتیجه

امریکایی به نام برونو بتلهایم معتقد است -کاو اتریشیاز جمله روان. شناختی قائل هستندعامیانه کارکردی روانهای برای قصّه

ی عامیانه در گویش مردم شهرستان فراشبند، قصّه.  هایی از وجود آدمی باشندتوانند نماد بخشها میهای افسانهکه شخصیت

ی مفاهیم ی دیگر، دربردارندههای عامیانهچون قصّه است که «نمکی»ی قصّه ها،شود و یکی از این متیلخوانده می« متیل»

تواند نمادی از وجود انسان باشند که گون انسانی، حیوانی، تخیّلی است که هر یک میهای گونهروانشناسی است و دارای شخصیت

ی کنند تا درونی سالم داشته باشند و در نتیجه یکپارچگی شخصیت هدایت هسعی دارند مخاطب را ،که عموماً کودکان هستند، ب

نمکی، نماد نهاد است که به دلیل خطایی به همراه غولک که نمادی از فرامن است، . ، در زندگیشان تعادل برقرار گرددشنیدن قصّه

-امش روانی دست میشود و بدین ترتیب کودک به آرشود و در نتیجه با او یکی میراهی مسیری خارج از فضای محدود خانه می

   .یابد

 منابع و مآخذ

: ، خالصه مقاالت نخستین همایش ملی ایرانشناسی«ساختارشناسی قصه های عامیانه جنوب ایران»، (1838)جوالیی، احمد

 .111-378، تهران، ص 1831مردم شناسی و فرهنگ عامه، سال
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، 1838مقاالت همایش ادبیات کودکان و نوجوانان، سال ، مجموعه«افسانه ها میراث فرهنگی اقوام و ملل»حاج نصراهلل، شکوه،

 .33-31گلرو، ص: بیرجند

 .118تا  113ی فارسی، صص های عامیانههای قصّه، ویژگی1و8، فرهنگ مردم ایران، شماره 1838رحمتی، حمیدرضا 

 .سخن: م، تهرانی ساسانی، ج دوی ایران باستان، عصر اوستایی تا پایان دورهنشنامها، د(1831)رضی، هاشم، 

 .قطره: ، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، براساس چاپ مسکو، تهران1831فردوسی توسی، ابوالقاسم، 

 .شاهرضا، نشرچاپار، اول چاپ، دین اجتماعی های بنیان، (1831)، یوسف، فضایی

 .13ها، شمارهی موزه، مجله(نسان و بومی اموزه)اکوموزه، (1831)کریمی، اصغر، 

 .تبریز، تبریز دانشگاه نشر، اول چاپ، ضمیر روشن مهدی: ترجمه، ایرانی آداب و معتقدات، (1833)، هانری. ماسه

 .ققنوس: ،مثنوی معنوی، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران1833الدّین، مولوی، جالل

 .امیرکبیر: رانی صادق هدایت، تههای پراکندهی نوشتهفرهنگ توده مجموعه ا، فلکلر ی(1881)هدایت، صادق، 
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